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2011. II. félévi munkaterve

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: Kaszaháza városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 132/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési
Szabályzat 60.§. (1) bekezdése alapján létrehozza Kaszaháza városrész
Településrészi Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Dr. Tóth László önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
Kiss Ferenc
Zalaegerszeg, Gólyadombi u. 10.
Kósa Tamás István
Zalaegerszeg, Gólyadombi u. 21.
Papp Tímea
Zalaegerszeg, Verőfény u. 25.
Szűcsné Csapó Irma Zalaegerszeg, Ságodi u. 6.
Mátyás Árpád
Zalaegerszeg, Zala u. 2/B. II/6.
Varga Andrea
Zalaegerszeg, Zala u. 2/D.
szám alatti lakosokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.
A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon
a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület
működési szabályainak kialakításáról.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 31.
Dr. Tóth László önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Bazita városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 133/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési
Szabályzat 60.§. (1) bekezdése alapján létrehozza Bazita városrész
Településrészi Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Sándor Dénes György önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
Lekics Tiborné
Zalaegerszeg, Bazitai út. 110.
Bécsi Melinda Éva
Zalaegerszeg, Kisbükk dűlő 7.
Kovács Krisztina
Zalaegerszeg, Bazitai út 8.
Kokas József
Zalaegerszeg, Bazitai út 25.

szám alatti lakosokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.
A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon
a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület
működési szabályainak kialakításáról.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 31.
Sándor Dénes György önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Bozsok városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 134/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési
Szabályzat 60.§. (1) bekezdése alapján létrehozza Bozsok városrész
Településrészi Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Herkliné Ebedli
önkormányzati képviselő.
Tagjainak:
Kovács Sándorné
Zalaegerszeg, Szabadság u. 24.
Fodróczyné Molnár Csilla
Zalaegerszeg, Szabadság u. 51.
Horváth László
Zalaegerszeg, Patkó u. 32/3.
Csizmazia Ibolya
Zalaegerszeg, Nyerges u. 45.
Horváth László
Zalaegerszeg, Bocskai út 6.
Gerencsér József
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 30.
szám alatti lakosokat megválasztja.

Gyöngyi

Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.
A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon
a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület
működési szabályainak kialakításáról.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 31.
Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Vorhota városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 135/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési
Szabályzat 60.§. (1) bekezdése alapján létrehozza Vorhota városrész
Településrészi Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Sümegi László önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
Harmath Csaba
Zalaegerszeg, Újhegyi u. 1/a.
Beke József
Zalaegerszeg, Teskándi u. 20/a.
Dormánné Babolcsai Éva
Zalaegerszeg, Újhegyi u. 28.
Vojnovits Csabáné
Zalaegerszeg, Újhegyi u. 21.
szám alatti lakosokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.
A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon
a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület
működési szabályainak kialakításáról.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 31.
Sümegi László önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Kertváros városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 136/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési
Szabályzat 60.§. (1) bekezdése alapján létrehozza Kertváros városrész
Településrészi Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Tombi Lajos önkormányzati képviselő.
Tagjainak:
Kauzli Józsefné
Zalaegerszeg, Szüret u. 13.
Horváth László
Zalaegerszeg, Mártírok útja 83.
Galbavy Zoltán
Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 7.
Orosz Ferencné
Zalaegerszeg, Hegyalja u. 54.
Győrffy Béla
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 78. IV/13.
Marton Zoltán
Zalaegerszeg, Hegyalja u. 24. Fsz. 2.
Becs István
Zalaegerszeg, Göcseji P. F. u. 21.
Szatmári Bálintné
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 21.
Szabó Károly
Zalaegerszeg, Olajmunkás u. 31.

szám alatti lakosokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.
A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon
a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület
működési szabályainak kialakításáról.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 31.
Tombi Lajos önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságába új tag választása
ZMJVK 144/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Németh Gábor Zalaegerszeg, Pózva u.
59. szám alatti lakosnak a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságában –
lemondására tekintettel – megüresedett helyére 2011. június 23. napjától 2015.
december 17. napjáig terjedő időtartamra Szakács Csaba Zalaegerszeg, Berzsenyi D.
u. 10. IV/3. szám alatti lakost megválasztja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a társaság
vezérigazgatóját tájékoztassa.
A közgyűlés felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy a felügyelő bizottság személyi
összetételében történő változás Cégbíróságon történő bejelentéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2011. július 8.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Gecseg József vezérigazgató

Tárgy: A Zala Megyei Kórház Felügyelő Tanácsába tag jelölése
ZMJVK 145/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala Megyei Kórház Felügyelő
Tanácsába Balaicz Zoltán (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 1. 1/3.) alpolgármestert
jelöli. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zala Megyei Közgyűlés
elnökét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2011. június 24.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg
módosítása

Felsőfokú

Oktatásáért

Közalapítvány

alapító

okiratának

ZMJVK 146/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zsigmond Editnek (8900
Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 5/B. szám alatti lakos) a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumában – lemondására tekintettel –
megüresedett helyére határozatlan időre Dr. Csidei Irént (8991 Teskánd, Sport u.
4.) választja meg.

2.

A változásokkal az Alapító Okirat 8. fejezete módosul.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot írja alá és a Zala
Megyei Bírósághoz a nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2011. július 1.
Gyutai Csaba polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
16/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 25/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2), 10. § (1), 26. §, 32. § (3), 37. § (1), 37/A. § (3), 38. § (9), 43/B.
(3), 45. § (1), 46. § (1), 50. § (3) és 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában és 18.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló
25/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (8) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(8) E rendelet 16. § (2) bekezdés bc)-bi) és c) pontjaiban, valamint a (3) bekezdés b-c) és a
(4) bekezdés b) pontjaiban szabályozott szociális és gyermekvédelmi ellátások esetében
a jövedelmi korlát felső értékhatárától különösen indokolt esetben 3 %-kal el lehet
térni.”
2. §
(1)

Az R. 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. §

(1) A jegyző aktív korúak ellátására és bérpótló juttatásra való jogosultságot állapít meg
annak, aki az Szt. 33. §-ában foglalt feltételek teljesítésén túl lakókörnyezete
rendezettségét is biztosítja. A lakókörnyezet rendezettsége abban az esetben állapítható
meg, ha az igénylő illetve a jogosult:
a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló
edénnyel rendelkezik és azt rendeltetésszerűen használja,
b) a lakáshoz tartozó udvart, kertet rendben tartja, különös tekintettel az esetlegesen ott
található szemét és lom eltávolítására,
c) az ingatlan előtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), a járda melletti
zöldsáv úttestig terjedő teljes területét, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli
területét gondozza, tisztán tartja, szemét-és gyommentesíti,
d) gondoskodik az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól,
kártevőktől mentesítéséről,
e) az állattartásra vonatkozó helyi szabályokat betartja,
f) az általa lakott lakást rendeltetésszerűen használata, valamint higiénikus állapotának
biztosítása keretében gondoskodik:

- a lakás folyamatos tisztán tartásáról, takarításáról,
- a vizes helyiségek és illemhely rendeltetésszerű használatáról, rendszeres
takarításáról, fertőtlenítéséről.
(2) A jegyző a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10
napon belül, már megállapított jogosultság esetén a felülvizsgálat alkalmával lefolytatott
helyszíni szemle (környezettanulmány) során győződik meg a lakókörnyezet
rendezettségéről.
(3) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, 5 napos
határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő
tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(4) Aki lakókörnyezete rendezettségét felszólítás ellenére a kitűzött határidőig nem biztosítja,
annak bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve a bérpótló juttatásra való jogosultsága
megszűnik."
(2) Az R. 28. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet e rendelet 4. számú melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell – figyelemmel e rendelet 4. § (5) bekezdésére –
a)
e rendelet 2. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának
megfelelő – igazolást, vagy azok fénymásolatát,
b)
az Szvhr. 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá
c)
a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolására vonatkozó dokumentumot.”
3. §
Az R.29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatás megszűnése miatt az adósságkezelési
szolgáltatásban részesülő lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága megszűnik,
hivatalból – a támogatásra való jogosultság megszűnésétől számított 30 napon belül –
meg kell vizsgálni, hogy fennállnak-e a normatív és a helyi lakásfenntartási támogatásra
való jogosultság feltételei.”
4. §
Az R. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. §
A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester – önálló ellátásként – helyi
lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapíthat meg annak a zalaegerszegi
lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Zalaegerszeg városban tartózkodó normatív
lakásfenntartási támogatásra jogosult személynek, aki egyszemélyes háztartásban él.”

5. §
Az R. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. §
A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt nem kell külön kérelmet benyújtani, a
feltételek fennállása esetén a jogosultság megállapítására a normatív, illetve az
adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatásának megállapításával
egyidejűleg, hivatalból kerül sor.”
6. §
Az R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. §
(1)

A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2.500.- Ft.

(2)

A támogatást a normatív, illetve az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők
lakásfenntartási támogatásával azonos időtartamra lehet megállapítani.

(3)

Ha a helyi lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme Zalaegerszeg város
közigazgatási területén belül a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a
támogatásra való jogosultságot a változás hónapjának utolsó napjával meg kell
szüntetni. A jogosult részére a támogatás utolsó hónapjában teljes összegű támogatást
kell folyósítani.”
7. §

(1)

Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

(2)

Hatályát veszti a R. 29. § (3) bekezdése.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
17/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 64/2009. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) Előrehozott szakiskolai szakképzés: alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező tanulóknak
a szakiskola 9. évfolyamán kezdődő és 11. évfolyamán befejeződő alapvetően szakmai
elméleti és gyakorlati ismeretekre alapozott képzése.”
2. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„Az előrehozott szakiskolai szakképzés esetében a tanulmányi szerződés megkötése a 10.
évfolyam második félévétől határozza meg az ösztöndíj mértékét.”
3. §
A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. §
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás 2011/2012. tanévi havi alapösszegét, a
tanulmányi eredmény alapján százalékos mértékben megállapított, alapösszeghez viszonyított
mértékét és összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A tanulmányi eredmény alapján megállapított százalékos mértékek az alapösszeg változása
esetén nem módosulnak. A következő tanévre megállapított ösztöndíj havi alapösszege nem
lehet alacsonyabb az előző évinél, és nem lehet több mint a KSH által közzétett előző évi
infláció mértékével emelt összeg 100 Ft-ra kerekítve.”
4. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A 2011/2012. tanévre meghatározott helyi hiányszakmák felsorolását jelen rendelet 2-4.
számú mellékletei tartalmazzák.”

5. §
(1) A Rendelet 1-4. számú mellékleteinek címében a „2010-2011.” szövegrész helyébe a
„2011-2012.” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 3. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:
„3) hegesztő”
6. §
Ez a rendelet 2011. augusztus 15. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló
13/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés
c) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, 13. § (2) bekezdése g) pontjában, 35. § (1)
bekezdésében és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 8. § (1)
bekezdésében, 9.§-ában, 34. § (2) bekezdésében, 35. § (2) –(4) bekezdésében, 111. § (1) és (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 28.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008.
(IV.25) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ZÉSZ) 9.§ -a az alábbi (13)
bekezdéssel egészül ki:
„(13) Lke-12 jelű övezet
a) Az övezet területén elhelyezhető építmények:
- telkenként legfeljebb két lakás,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó épület,
- egészségügyi épület,
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.
b) Az övezet területének normatív előírásai:
Építési mód
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legkisebb és legnagyobb
építménymagasság
Kialakítható legkisebb telek területe
Beépíthető legkisebb telek területe
Kialakítható legkisebb telekszélesség
Beépíthető legkisebb telekszélesség
Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke
Terepszint alatti építmény és a beépítettség együttesen
megengedett legnagyobb mértéke

%
m

oldalhatáron álló
30
4,0-6,5

m2
m2
m
m
%
%

1500
1100
24
20
50
40

c) Az övezet területén elhelyezhető épülettel szemben támasztott speciális követelmény:
- Az övezetben épített épületeknek meg kell felelnie a „A+<55 fokozottan energiatakarékos”
energetikai minősítésnek a 176/2008.(IV.30) Korm.rendelet 3. melléklete szerint.”

2. §
A ZÉSZ 11.§ -a az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Vt-15 jelű övezet
a) Az övezet területén elhelyezhető építmények:
- lakóépület,
- igazgatási- és irodaépület,
- kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató épület,
- egészségügyi épület.
b) Az övezet területének normatív előírásai:
Építési mód
zártsorú
Megengedett legnagyobb beépítettség
%
75
Megengedett legkisebb és legnagyobb
m
6,0-9,5
építménymagasság
Kialakítható legkisebb telek területe
m2
1100
Beépíthető legkisebb telek területe
m2
720
Kialakítható legkisebb telekszélesség (saroktelek)
m
18(22)*
Beépíthető legkisebb telekszélesség
m
30
Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke
%
10
Terepszint alatti építmény és a beépítettség együttesen
%
150
megengedett legnagyobb mértéke
* Saroktelek esetén legalább az egyik utcai homlokvonal hossza 30 m.
c) Az övezet területének egyedi előírásai:
- Az övezet területén jellemzően magastetővel lehet épületet kialakítani, melynek
héjalásához kerámiacserép fedést, korcolt fémlemez fedést, vagy üvegfedést kell
alkalmazni. A magastető utcával párhuzamos gerincű, 35-40° hajlásszögű lehet. A
tetősíkból kiemelkedő felépítmények az épület utcai oldalán az épület tömegalakítását
dominánsan nem befolyásolhatják. A magastető megengedett legnagyobb szélessége
12 m.
- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.
- Az övezet területén a Piac térre néző homlokzati felület építménymagassága legfeljebb
7,5 m lehet.
- Az övezetben az utcai földszinten lakások nem létesíthetők.
- Az övezet területén hagyományos beépítést őrző, vagy visszaidéző építészeti egységet
kell létrehozni, melynek érdekében az egykori telekstruktúrát megközelítő építészeti
tagolásban kell kialakítani a térfalat. Szomszédos épületek párkánymagasságai
legalább 0,6 m-rel térjenek el egymástól.
- Az övezet területén a hátsókert minimális mérete 6 m. A hátsókertre tájolt
homlokzatok között az OTÉK szerinti telepítési távolságot biztosítani kell.
- A Piac tér és a Munkácsy Mihály utca közötti tömb telkeit, belső udvarait a gyalogos
közforgalom számára megnyitottan kell kialakítani, mely közforgalom biztosítása
érdekében szolgalmi jogot kell alapítani.”

3. §
A ZÉSZ 13.§ -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Gksz-7 jelű övezet
a) Az övezet területén elhelyezhető építmények:
- mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység épületei,
- gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos-, a használó- és a
személyzet számára szolgáló lakások,
- igazgatási-, egyéb iroda épület,
- parkolóház, üzemanyagtöltő,
- sportépítmény,
- meglévő lakóépület átalakítható, bővíthető és felújítható.
b) Az övezet területének normatív előírásai:
Építési mód
oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb beépítettség
%
40
Megengedett legkisebb és legnagyobb
m
-10,5*
építménymagasság
Kialakítható legkisebb telek területe
m2
3000
Beépíthető legkisebb telek területe
m2
kialakult
Kialakítható legkisebb telekszélesség
m
30
Beépíthető legkisebb telekszélesség
m
kialakult
Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke
%
20**
Terepszint alatti építmény és a beépítettség együttesen
%
80
megengedett legnagyobb mértéke
* A technológiai- és tároló építmény magassága legfeljebb a beépíthető terület 20%-ában
korlátozás nélkül megvalósítható, amennyiben:
- a szükséges építménymagasságot technológiai terv támasztja alá,
- a szomszédos ingatlanokhoz fűződő jogok nem sérülnek,
- a környezetre gyakorolt esetleges terhelés mértékének megfelelőségét jogszabályban
meghatározott hatástanulmány igazolja.
** Legalább a kialakítható legkisebb zöldfelület területének 75%-át fásítani kell.
c) Az övezet területének egyedi előírásai:
- Az előkert mértékét az út kezelőjével egyeztetve kell meghatározni, illeszkedve a
környezet beépítéséhez.”
4. §
A ZÉSZ 14.§ -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Gip-5 jelű övezet, egyéb ipari terület
a) Az övezet területén elhelyezhető építmények:
- kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági építmények,
- ipari-, energiaszolgáltatási- és településgazdálkodási építmények,
- gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos-, a használó- és a személyzet
számára szolgáló lakások az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak figyelembe
vételével kivételesen.

b) Az övezet területének normatív előírásai:
Építési mód
szabadon álló
Megengedett legnagyobb beépítettség
%
40
Megengedett legkisebb és legnagyobb
m
-18 (+4)*
építménymagasság
Kialakítható legkisebb telek területe
m2
10000
2
Beépíthető legkisebb telek területe
m
10000
Kialakítható legkisebb telekszélesség
m
100
Beépíthető legkisebb telekszélesség
m
100
Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke
%
15**
Terepszint alatti építmény és a beépítettség
%
60
együttesen megengedett legnagyobb mértéke
* A technológiai- és tároló építmény magassága legfeljebb a beépíthető terület 20%-ában
korlátozás nélkül megvalósítható, amennyiben:
- a szükséges építménymagasságot technológiai terv támasztja alá,
- a szomszédos ingatlanokhoz fűződő jogok nem sérülnek,
- a környezetre gyakorolt esetleges terhelés mértékének megfelelőségét jogszabályban
meghatározott hatástanulmány igazolja.
** A kialakítandó zöldfelület területének legalább 75%-át fásítani kell.”
5. §
(1) Ez a rendelet 2011. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően indult ügyekben kell alkalmazni. Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.
(2) Ez a rendelet a szabályozási tervvel együtt érvényes.
(3) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
19/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A § (1)
bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 8. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A TERÜLETHASZNÁLAT BIZTOSÍTÁSA, A HELYBIZTOSÍTÁSI DÍJ,
HELYPÉNZ, KÖLCSÖNZÉSI DÍJ, ÓVADÉK MEGFIZETÉSE”
2. §
Az R. 8. § (16)-(17) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(16) Az iparcikk kiskereskedelmet végző vállalkozó az árusítószerkezet használatáért, természetes amortizációt leszámítva – állagmegőrzése érdekében az árusítószerkezet
átvételekor óvadékot köteles fizetni. Az árusítószerkezet visszaadása esetén az óvadék
– megfelelő állagmegőrzés esetén – kamatmentesen visszafizetésre kerül.
(17) A vásárokon és piacokon alkalmazott helypénz, területhasználati díj, helybiztosítási díj,
kölcsönzési, parkolási díj, kegyeleti cikkek árusításának díja, óvadék mértékét a
Közgyűlés határozatban állapítja meg.”
3. §
Az R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet a 19/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
„2. sz. melléklet az 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A ZALAEGERSZEGI IPARCIKK PIAC
DIFFERENCIÁLT HELYEIRŐL
I.kategóriájú helyek
Piac tér
1. 5 m sátor
2. 5 m sátor
3. 5. m sátor
4. 5 m sátor
5. 5 m sátor
6. 5 m sátor
7. 5 m sátor
8. 5 m sátor
9. 5 m sátor
10. 5 m sátor
11. 5 m sátor
12. 5 m sátor
13. 5 m sátor
14. 5 m sátor
15. 5 m sátor
16. 5 m sátor
17. 5 m sátor
18. 5 m sátor
19. 5 m sátor
20. 5 m sátor
21. 5 m sátor

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

Piac tér 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5. m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

II. kategóriájú helyek
Büntetés végrehajtási intézet és vásárcsarnok között, Várkör
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

4 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor”

III. kategóriájú helyek
Munkácsy u. 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
20/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló
62/2004. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23. §-ában, 35. § (1) és (3) bekezdésében, 37. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 62/2004. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet
(továbbiakban.: R.) 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. címében a „sz.” szövegrész.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
21/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés d) pontjában, 10. § (2) bekezdésében,
12. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (2)
bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (2)
bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 31. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés
d) pontjában, 47. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében, a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében
és 17. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és 10/A. § (3) bekezdésében, valamint
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2007. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (3a)
bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A városi önkormányzat a közbiztonság helyi feladatairól a mindenkori költségvetési
rendeletében meghatározott társadalmi szervezettel, továbbá a helyi közbiztonság erősítésében
segítséget nyújtó egyéb szervezettel a közöttük fennálló együttműködési megállapodás
keretében gondoskodik.”
(2) Az R. 39. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Közgyűlés a képviselők, a bizottsági elnökök, a tanácsnok, valamint a bizottságok nem
képviselő tagjai részére megbízatásuk idejére havi tiszteletdíjat állapít meg.
A tiszteletdíj mértéke:
a) a képviselő részére a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap
és a 2,6 mértékű szorzószám szorzata (a továbbiakban: alapdíj),
b) bizottsági tag képviselő részére az alapdíj 145 %-a
c) nem képviselő bizottsági tag részére az alapdíj 45 %-a
d) bizottsági elnök, tanácsnok részére az alapdíj 190 %-a
A képviselő és a bizottság nem képviselő tagja a közgyűléshez címzett, a polgármesterhez
eljuttatott írásos nyilatkozatával tiszteletdíjáról bármikor lemondhat. A lemondás történhet a
tiszteletdíj folyósításának meghatározott időtartamára vagy a tiszteletdíj meghatározott
hányadára is.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
22/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65. § (1) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében és 118. § (1) bekezdésében, a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 17/B. § (3) bekezdésében, az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (5) és (6)
bekezdésében, a 67. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezései alapján
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. §
A 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi költségvetési bevételeket
16.175.444 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- intézményi működési bevételek
2.260.532 eFt
- önkormányzatok sajátos működési bevétele
5.136.622 eFt
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.107.434 eFt
- önkormányzatok költségvetési támogatása
5.072.084 eFt
- TB alaptól átvett pénzeszközök
218.283 eFt
- támogatás értékű bevétel
2.350.489 eFt
- kölcsönök törlesztése
30.000 eFt
Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési
szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.
(2)

Költségvetési kiadások összegét 19.541.278 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a
(3), (5), (6) és (7) bekezdések tartalmazzák.

(3)

Költségvetési kiadások:
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- dologi jellegű kiadások
- működési támogatások
- kölcsönnyújtás

5.965.147 eFt
1.576.240 eFt
27.921 eFt
5.063.467 eFt
1.165.348 eFt
86.786 eFt

A kiadásokat címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő
költségvetési szervenkénti kiadásait feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4)

A költségvetési hiány összegét 3.365.834 eFt-ban, ebből működési hiányt 1.367.048
eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.998.786 eFt-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
Működési célra:
718.819 eFt
Felhalmozási célra:
1.376.651 eFt
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra
3.393 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek:
Működési célú hitel felvétele
589.836 eFt
Működési célú hitel felvétele ZTE Kosárlabda Klub
55.000 eFt
Felhalmozási célú hitel felvétele
937.689 eFt
Finanszírozási bevételek összesen: 3.681.388 eFt
Finanszírozási célú kiadások:
Hitel és kölcsöntörlesztés
Finanszírozási kiadások összesen:

315.554 eFt
315.554 eFt

(5)

A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 556.012 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az
általános tartalék összege 4.800 eFt, a céltartalék összege 551.212 eFt, melyből a
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére alakult
Önkormányzati Társulásé 275.849 eFt.

(6)

A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 4.434.965 eFt-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás 118.165 eFt, céltartalék összege 50.823 eFt,
a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére
alakult Önkormányzati Társulásé 344.500 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú
melléklet tartalmazza.

(7)

A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 665.392 eFt-ban állapítja meg, melyből a
felújítási célú pénzeszközátadás 32.703 eFt, céltartalék összege 7.580 eFt, a
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére alakult
Önkormányzati Társulásé 228.000 eFt célonkénti részletezését a 8. számú mellékletben
foglaltak szerint.”
2. §

Az R. 5. § második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A költségvetési intézményeinek létszámkeretét 2.312,3 főben, a 12. számú
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

3. §
(1)

Az R. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2.,
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete lép.

(2)

Az R. 5/a. és 6/a. számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú mellékletével
módosul.
4. §

(1)

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

(2)

Hatályát veszti az R. 11. § (5) bekezdése.

(3)

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlésének a „Hazavárunk ösztöndíjról” szóló 1/2010. (II.12.)
önkormányzati rendelete.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2011. II. negyedévi ei.módosítás” xls. dokumentumban
találhatók.

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 131/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű 205/2010/2.; 292/2010/3.; 51/2011.; 62/2011/1.,2.; 63/2011/1.,2.;
64/2011/1.,2.,3.,4.,6.,7.; 66/2011.; 67/2011.; 68/2011.; 69/2011.; 70/2011.;
83/2011/4.,5.; 90/2011/3.; 91/2011.; 95/2011.; 96/2011.; 98/2011.;
99/2011/1.,2.,3.;
100/2011/1.,2.,4.,5.;
101/2011/1.,2.,3.,5.,6.,7.;
102/2011/1.,2.,4.;
103/2011/1.;
104/2011/1.,2.;
105/2011/1.,2.,4.,5.,6.;
106/2011.; 107/2011/1.,2.; 108/2011/1.,2.; 112/2011/1.; 113/2011.; 114/2011.;
115/2011.; 116/2011.; 117/2011.; 118/2011.; 121/2011/1.,3.; 122/2011.;
126/2011/I. 1-3.; 126/2011/II.,III., IV.; 127/2011.; 128/2011/2.; 130/2011. számú
közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 293/2007. számú határozat
végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.
3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2009. számú határozat
végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.
4.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 307/2009. számú határozat
végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.
5.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 280/2010. számú határozat
végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.
6.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14/2011. számú határozat
végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.
7.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 54/2011. számú határozat 2.
pontjának végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.
8.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2011. számú határozat
végrehajtási határidejét 2011. szeptember 15-re módosítja.
9.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2011. számú határozat
végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.
10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213/2008. számú határozat 1.
pontját hatályon kívül helyezi.
11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2010. számú határozatot
hatályon kívül helyezi.
12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2011. számú határozatot
hatályon kívül helyezi.

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008.
(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
ZMJVK 137/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Településszerkezeti Tervének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 1.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet
módosítása
ZMJVK 138/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 257/2009. (XII.17.) sz.
határozatát 2011. július 15. napjával hatályon kívül helyezi.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegen megrendezett
vásárokon és piacokon a területhasználati, helybiztosítási díjakat és helypénzeket
2011. július 15. napjától az alábbiakban állapítja meg:
I. Területhasználati díj
A.

Heti kirakóvásár: az árak egy hónapra vonatkoznak, nem
tartalmazzák az országos vásár napját (minden hónap második
keddjét)
a. Iparcikk
I. osztályú sátor
2.508 Ft/m2/hó
II. osztályú sátor
2.160 Ft/m2/hó
III. osztályú sátor
1.600 Ft/m2/hó
b. Vendéglátás
3.760 Ft/m2/hó

B. Vásárcsarnok: az árak egy hónapra vonatkoznak
a) zöldség-gyümölcs kereskedő
b) virágkereskedő, koszorúkötő
c) pék
d) gomba (kereskedő)
e) élelmiszer, édesség
C.

3.732 Ft/m/hó
3.732 Ft/m/hó
2.508 Ft/m/hó
2.668 Ft/m/hó
3.492 Ft/m/hó

Országos kirakóvásár: az árak egy évre 10 m2 sátorra, illetve
büfékocsira vonatkoznak.
a) iparcikk
56.000 Ft
b) vendéglátás
62.400 Ft
A fenti árak a forgalmi adót nem tartalmazzák.

II. Helybiztosítási díj
A.
Napi zöldségpiac: az árak egy évre 2 m asztalra, illetve
járófelületre vonatkoznak
a)
őstermelők
25.000 Ft
b)
kereskedők: zöldség-gyümölcs
30.000 Ft
virág
41.680 Ft

élelmiszer-édesség
B.
a)
b)

41.680 Ft

Vásárcsarnok: az árak egy évre, 2 m asztalra vonatkoznak
őstermelők
25.000 Ft
savanyúság árusítók
30.000 Ft
A fenti árak a forgalmi adót nem tartalmazzák.

III. Helypénz: az árak egy napra vonatkoznak
A.
a)
b)
c)
d)

Heti kirakóvásáron és napi zöldség, gyümölcs és virágpiacon
zöldség-, gyümölcs őstermelő
152 Ft/m2
zöldség-, gyümölcs kereskedő
216 Ft/m2
gomba (termesztett, szedett)
208 Ft/m2
iparcikk
piaci napokon, aranyvasárnap
292 Ft/m2
munkaszüneti nap, vasárnap
292 Ft/m2
e)
élelmiszer
216 Ft/m2
f)
édesség, méz
292 Ft/m2
g)
virág
kereskedő (élő, selyem)
292 Ft/m2
őstermelő (váza)
40 Ft/váza
(vödör)
84 Ft/vödör
(asztal)
332 Ft/m2
h)
szaporító anyag
324 Ft/m2
i) baromfi
40 Ft/db
j) naposbaromfi
12 Ft/db
k)
idényáru
koszorú (okt.15-nov.3-ig)
624 Ft/m2
fenyőfa (dec.24-ig)
624 Ft/m2
kegyeleti cikk
376 Ft/m2
(mécses november 1-t megelőző 7 nap)
l) gépkocsi, utánfutó elhelyezés
668 Ft/db
B. Országos kirakóvásár
a)
iparcikk és élelmiszer
b)
vendéglátás (sátor vagy büfé kocsi)
c)
gépkocsi, utánfutó elhelyezés

708 Ft/m2
880 Ft/m2
332 Ft/db

C. Használtcikk piac: új termék nem értékesíthető
Az elfoglalt terület négyzetmétere után
376 Ft
Gyermek 14 éves korig (max 2 m2) Gyermek
80 Ft
kizárólag
használt
játékot,
könyvet,
gyermekeknek szóló kazettákat árusíthat
D. Búcsúvásárok
a) Mutatványos
b) büfé, vendéglátás (10 m2 sátor)
c) büfé kocsi (db/nap)
d) édesség

16.640 Ft
8.320 Ft
4.160 Ft

e)
f)
g)
h)

fagylalt,jégkrém,vattacukor,pattogatott kukorica
ruha, kultúrcikk, játék, bazár (10 m2)
könyv
léggömb (palackonként)
egyéb (max 3 m)

E. Őrzött fizető parkoló
parkolási díj
napidíj
bérlet (csak szerződéssel rendelkezők részére)

1.680 Ft
3.336 Ft
1.256 Ft
2.504 Ft
1.248 Ft
64 Ft/óra/parkolóhely
280 Ft/nap/parkolóhely
2.400 Ft/hó/parkolóhely

A fenti árak a forgalmi adót nem tartalmazzák.
IV. Óvadék
(iparcikk, új sátrak)

30.000 Ft

V. Fizetési határidők
Területhasználati díj:
országos kirakóvásár
tárgyévet megelőző év december 15.
iparcikk piac
tárgyhó 8. napja
vásárcsarnok
tárgyhó 8. napja
Helybiztosítási díj: az éves díj két egyenlő részletben
I. félév
tárgyévet megelőző év december 15.
II. félév
tárgyév június 15.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy a közgyűlés
döntéséről a kereskedőket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2011. július 15.
felkérésre: Borda Irén igazgató

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg város környezetvédelmi programja
ZMJVK 139/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Progressio Mérnöki
Iroda Kft. (1125 Budapest, Galgóczy köz 6/c.) által - 2011-2016. évekre elkészített Települési Környezetvédelmi Programot.

2.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Települési Környezetvédelmi
Program évenkénti ütemezés szerinti végrehajtásáról.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Gyutai Csaba polgármester

3.

Felkéri a polgármestert, hogy a Program hatéves időtartama alatt minden
tárgyévet megelőző szeptember 30-ig a program végrehajthatósága érdekében
gondoskodjon a következő évre vonatkozó cselekvési terv kidolgozásáról,
amelyet a költségvetés tervezésekor szükséges figyelembe venni. Továbbá
kétévenként értékelje és vizsgálja felül a programot, amelynek eredményeiről
tájékoztassa a lakosságot is.
Határidő:
Felelős:

minden év szeptember 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet módosítása

és

Működési

ZMJVK 140/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Magyar
Nemzetőrség Nyugat-Dunántúli Nemzetőr Egyesületével, valamint a „Rendért” Zalai
Közbiztonsági Egyesülettel fennálló együttműködési megállapodás módosítását a
Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépését követően aláírja.
Határidő:
Felelős:

2011. július 8.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Megállapodás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zala
Megyei Önkormányzat között a Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing
Iroda működésének támogatásáról
ZMJVK 141/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét
képező, a Zala Megyei Önkormányzattal a Zalaegerszegi és Zala Megyei
Tourinform és Marketing Iroda működésének támogatásáról kötendő
megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

2011. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi és Zala Megyei
Tourinform Iroda 2011. évi költségvetési támogatását - a Zala Megyei
Önkormányzat által a megyei turisztikai feladatok ellátására biztosított
hozzájárulás csökkenésével azonos összegben - 3.237.000,- Ft-tal csökkenti.
Ezzel egyidejűleg az intézmény 2011. évi megyei feladatellátása során felmerült
időarányos kiadásaira 900.000,- Ft támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés
„Év közben jelentkező feladatok előirányzata” terhére.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fentiek költségvetési rendeleten
történő átvezetésről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2011. évi költségvetési rendelet II. negyedéves módosítása
Gyutai Csaba polgármester

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi és Zala Megyei
Tourinform és Marketing Iroda létszámkeretét egy fővel csökkenti.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a változás költségvetési rendeleten
történő átvezetésről gondoskodjon, és a létszámcsökkentésről az iroda
igazgatóját értesítse.
Határidő: az átvezetésre: 2011. évi költségvetési rendelet II. negyedéves módosítása
az értesítésre: 2011. június 30.
Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A ZTE KK Kft. saját tőke helyzetének rendezése
ZMJVK 142/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a ZTE KK Kft.
41.800.000 Ft-os, az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. felé fennálló hitelének az
önkormányzat általi átvállalásához, az eredeti hitelszerződésben szereplő
feltételek mellett. A hitel törlesztő részleteinek összegével csökkenteni kell a
ZTE KK Kft. mindenkori támogatását. A közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert a tartozás átvállalási szerződés, illetve a ZTE KK Kft-vel kötött
támogatási szerződés módosításának aláírására, továbbá felkéri a 2011. évi III.
negyedévi költségvetés módosítására.
Határidő:
Felelős:

2011. július 05. a szerződésmódosításra
a 2011. évi költségvetés III. negyedéves módosítása
Gyutai Csaba polgármester

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 80/2011. (IV.14.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a ZTE KK Kft. többségi
tulajdonosa 55.000.000 Ft összeg erejéig részt vesz a ZTE KK Kft. negatív saját
tőkéjének rendezésében. A saját tőke pótlására biztosított összeg, a taggyűlésen
hozott határozatoknak megfelelően szükség szerint felhasználható tőkeemelésre,
pótbefizetésre vagy tartaléktőke juttatásra.
A tőkerendezésre biztosított összeg forrását átmenetileg az önkormányzat saját
pénzeszközeiből kell biztosítani, a végleges forrását pedig középlejáratú
forgóeszköz hitel felvételével szükséges megteremteni. A közbeszerzési eljárás
megindítását a költségvetés mindenkori likviditási helyzete alapján kell
elindítani, a kiírásnál törekedni kell a minél hosszabb futamidőre.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeinek
alakulás ismeretében vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a hitel felvétel
kiváltható-e saját forrással.
A hitel visszafizetésének jövőbeni fedezetét a ZTE KK Kft. maximum jelenlegi
szinten maradó költségvetési támogatásának terhére kell megoldani, azonban
ennek érvényesítésére a közgyűlés haladékot biztosít a kft. számára, a társasági
adó
törvény
módosításában
megjelenő
látványsportoknak
adható
adókedvezmény hatálybalépésének időpontját követő 180. napig.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
4.

2011. július 05. a pénzügyi teljesítésre
2011. szeptember 30. a forrás felülvizsgálatára,
az esetleges közbeszerzés megindítására
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a ZTE KK Kft. 2011.
III. negyedévi önkormányzati támogatásának 2011. július 05. napjáig történő
előrehozott kiutalását.
Határidő:
Felelős:

2011. július 05.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet II.
negyedévi módosítása
ZMJVK 143/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület 2011. évre megállapított támogatásából a II. félévben
esedékes összeg – 1.250 eFt – előrehozott, egy összegben történő kiutalását.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kiutalásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2.

2011. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2011. (II.03.) számú
határozatának I/3. pontját, valamint a 65/2011. (IV.14.) számú határozatának 1.
pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

2011. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. II. félévi munkatervének
jóváhagyása
ZMJVK 147/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. II. félévi munkatervét a
mellékletnek megfelelően elfogadja.
A közgyűlés 2011. június 23. és 2011. szeptember 15. között nyári szünetet tart.
Felkéri a polgármestert, hogy az érintettek értesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2011. július 10.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A „Gyermekeinkért 2000” Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás
felmondása, a Zalaegerszeg, Köztársaság u. 12. és az Olajmunkás u. 9. sz. alatti ingatlan
térítésmentes átadása
ZMJVK 148/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Gyermekeinkért 2000”
Alapítvánnyal a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. §-a alapján
kötött közoktatási megállapodást 2011. augusztus 31-i hatállyal felmondja,
egyidejűleg a 152/2007. sz. határozatot és a 135/2010. sz. határozatot hatályon
kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Egyházmegyével
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 82. § (6) bekezdésében
meghatározott feladatok végrehajtására együttműködési megállapodást köt.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az együttműködési
megállapodás előkészítéséről, majd azt terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

3.

az Alapítvány értesítésére: 2011. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

2011. szeptember 30.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a zalaegerszegi 62 hrsz.-ú, kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű (természetben Zalaegerszeg,
Olajmunkás u. 9.), illetve a zalaegerszegi 64 hrsz.-ú, kivett óvoda megnevezésű
(természetben Zalaegerszeg, Köztársaság u. 12.) önkormányzati ingatlanok
tulajdonjogát a Szombathelyi Egyházmegye részére térítésmentesen átadja. A
térítésmentes átadás során egyik félnek sem keletkezik ÁFA fizetési
kötelezettsége.
A szerződésben ki kell kötni, hogy a Szombathelyi Egyházmegye tulajdonjoga
az óvoda funkciójának fenntartása után megszűnik, és Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzatára ingyenesen visszaszáll.
A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy Zalaegerszeg város Építési
Szabályzatának módosításakor a zalaegerszegi 62 és 64 hrsz-ú ingatlanok
érintettsége esetén a Szombathelyi Egyházmegye a szükséges területeket
térítésmentesen az Önkormányzat részére átadja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2011. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyása
ZMJVK 149/2011. (VI.23.) sz. határozata
I.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban:

SzMSz) módosítását 2011. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint
jóváhagyja:
1.)

Az SzMSz I. fejezet 3. pontja (A hivatalhoz rendelt önállóan működő
költségvetési szervek) az alábbiak szerint módosul:
„1.) Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és
Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére
székhely: Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
2.) Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének
javítására
székhely: Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
A költségvetési szerveknél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó
személy feladatkörét, munkakörét a hivatallal kötött együttműködési
megállapodás részletesen szabályozza.”

2.)

Az SzMSz I. fejezet 5. pontjának (A hivatal jelzőszámai) c.) alpontja
alatt szereplő számlaszámok közül az alábbi törlésre kerül:
„11749008-15432704-03540000
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egyenesadó
beszedési számla”

3.)

Az SzMSz I. fejezet 5. pontjának (A hivatal jelzőszámai) c.) alpontja
alatt szereplő számlaszám az alábbiak szerint módosul:
„11749008-15432704-10760004
Zeg.MJV Polgármesteri Hivatal Kártya számla”

4.)

Az SzMSz II. fejezet 6. pontjának (A hivatal szervezeti tagozódása) f.),
g.) és i.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„f.)
Városüzemeltetési Osztály
g.) Városfejlesztési és Tervezési Osztály
- Főépítészi csoport
- Ingatlangazdálkodási csoport
- Beruházási és tervezési csoport
- Stratégiai szakreferens
i.) Oktatási, Művelődési és Sport Osztály”

5.)

Az SzMSz II. fejezet 6. pontjának (A hivatal szervezeti tagozódása) p.)
pontja az alábbiak szerint módosul:
„p.) A polgármester közvetlen irányítása alátartozik a controller.”

6.)

Az SzMSz II. fejezet 7. pontjának (A hivatali szervek típusai és
jogállásuk) (2) alpontja a következő f.) ponttal egészül ki:
„f.) Projektszervezet és projektfelelős: kiemelt önkormányzati projekt
előkészítésére, lebonyolítására kialakított, a projekt tárgya szerint kijelölt,
több szervezeti egység köztisztviselőiből álló munkaszervezet. Vezeti a
projektfelelős. A projektfelelős feladata a projektszervezet vezetése,
irányítása és a projekt adminisztrációja. A projektszervezet létrehozásáról
és tagjairól, valamint a projektfelelős személyéről a polgármester és a
jegyző együttesen dönt.”

7.)

Az SzMSz III. fejezet 16. pontjának (Elemi beszámoló
felülvizsgálatának rendje) 1-3. pontjai az alábbiak szerint
módosulnak:
„1. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról féléves és éves
költségvetési beszámolót kell készíteni, a Magyar Államkincstár honlapján
közzétett, központilag előírt nyomtatvány formában és tartalommal. A
központilag előírt nyomtatványokon túl, a költségvetési beszámoló
összeállításához szükséges, számszaki és szöveges beszámolók további
mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjait a Polgármesteri Hivatal
megküldi az intézmények részére.
2. Féléves költségvetési beszámoló:
- A költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves
költségvetési beszámolót kell készíteni legkésőbb július 31-éig,
- A féléves költségvetési beszámoló a pénzforgalmi jelentést és a
pénzforgalom egyeztetést tartalmazza.
Az I. félévi elemi beszámoló átvételének időpontja értekezlet keretében
ütemezésre kerül a Magyar Államkincstár által meghatározott átvételi
időpontok és az átvételhez szükséges számítógépes szoftver (KGR-K11
program) rendelkezésre bocsátása függvényében.
3. Éves költségvetési beszámoló
- A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal, legkésőbb a
következő költségvetési év február 28-áig éves költségvetési beszámolót
kell készíteni.
- Az éves költségvetési beszámoló részei:
- könyvviteli mérleg,
- pénzforgalmi jelentés,
- pénzmaradvány-kimutatás,
- eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet,
- kiegészítő mellékletek
Az éves elemi beszámoló átvétel időpontja értekezlet keretében ütemezésre
kerül a Magyar Államkincstár által meghatározott átvételi időpontok és az
átvételhez szükséges számítógépes szoftver (KGR-K11 program)
rendelkezésre bocsátása függvényében.”

8.)

Az SzmSz III. fejezet 18. pontjának (Gazdasági szervezet) 1.
alpontjában
a
„Műszaki
Osztály”
szövegrész
helyébe
a
„Városüzemeltetési Osztály” szöveg, 2. alpontjában a „Műszaki Osztály”
szövegrész helyébe a „Városüzemeltetési Osztály” szöveg lép.

9.)

Az SzMSz 1. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. számú
melléklete lép.

10.) Az SzMSz 4. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. számú
melléklete lép.
11.) Az SzMSz 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:


Az Adóosztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

ADÓOSZTÁLY:
ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a
talajterhelési díjjal, államigazgatási eljárási illetékkel és a
gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az egyéb feladat- és
hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat,

1991. évi XX. törvény 140.§ (2)
2003. évi XCII. törvény
1990. XCIII. törvény
1990. évi C. törvény
1991. évi LXXXII. törvény
1995. évi CXVII. törvény
2003. évi LXXXIX. törvény
2005. évi CXXI. törvény
ZMJVK többször módosított 29/2004. (VI.18.) sz. önkorm.rendelet
ZMJVK többször módosított 61/2004. (XII.23.) sz. önkorm. rendelet
ZMJVK 11/2006. (III.07.) önkorm.rendelet
ZMJVK 56/2007. (XII.28.) sz. önkorm. rendelet
üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes rendszereket, 13/1991. (V. 21.) PM. r.

Adóelőírási Csoport
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat

1991. XX. tv. 140. § (2) s.)
13/1991. (V. 21.) PM. r.
végzi a vállalkozások bevallásainak kiküldését,
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) i.)
valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések 2003. évi XCII. tv. 1.§ (5),
feldolgozását,
31-34.§, 172.§
13/1991. (V. 21.) PM. r. 4/B.§, 14.§ (10)
az adózó kérelmére a bevallott adóelőleget módosítja
2003. évi XCII. tv. 42.§ (1)-(4)
az adózó túlfizetésre vonatkozó visszautalási kérelemről 2003. évi XCII. tv. 37.§, 38.§, 43. §, 123.§, 151.§ , 13/1991. (V.
dönt
21.) PM. r. 10.§
végzi a pénzforgalmi tételek könyvelését,
2003. évi XCII. tv. 38.§, 40.§, 43.§, 123.§, 151.§ , 13/1991. (V. 21.)
PM. r.
végzi a számlaegyenleg értesítések kiküldését,
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) n.)
2003. évi XCII. tv. 43.§ (8)
feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.)
adóellenőrzésének lefolytatása,
2003. évi XCII. tv. 86.§-128/A. §
adóigazolásokat állít ki,
1991. évi XXXIV. tv. 2. § (5)
2003. évi XCII. tv. 85. §, 85/A. §
2/1968. (I. 24.) IM. r 5.§ (2)
297/2001. (XII.27.) Korm. r. 3. § (1) c.)
az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) 1.)
tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart,
2003. évi XCII. tv. 119.§ (1)
52.§, 53.§, 54.§
közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)
1990. évi C. tv. 1. §-8. §
hitelezői követelést nyújt be valamennyi adónem 1991. évi IL. tv. 28.§ (2) f.)
vonatkozásában a felszámoló, végelszámoló felé, 2006. évi V. tv. 91.§, 102.§ (2) c.), 106.§ (1)
figyelemmel kíséri a felszámolási, végelszámolási,
csődeljárásokat.
ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, 2003. évi LXXXIX. tv. 11.§,
bevallásával,
adatszolgáltatás
felülvizsgálatával, 21/A.§, 24.§, 25.§
rendeletalkotással kapcsolatos feladatokat
ellátja a luxusadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat
2005. évi CXXI. tv. 8.-10.§
ZMJVK 11/2006. (III.07.) számú önkormányzati r.
A gépjárműadót a Közigazgatási és Elektronikus 1991. évi XX. tv. 140. § (2) m.)
Közszolgáltatások Központi Hivatala által szolgáltatott 1991. évi LXXXII. tv.
adatok alapján állapítja meg.
2003. évi XCII. tv 125. § (2), (4), (5);
176. § (1) 3.sz. mell. G, 2-3., 5.pont
teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)
megkereséseket, megkeresésre, valamint az önkormányzati 2003. évi XCII. tv. 5/A. § (3)
adókra vonatkozóan környezettanulmányt készít,
méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)
környezettanulmányt készít, határozatot hoz
2003. évi XCII. tv. 133.§ (1)-(9),
134. § (1)-(3), (5)
1997. évi XXXI. tv. 24. § (9)

elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt információs
anyagokat, értékeléseket és beszámolókat az illetékes
központi
szervek,
hivatal
szervezeti
egységei,
képviselőtestület és a lakosság felé,
ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával
kapcsolatos feladatokat

1990. évi C. tv. 8.§ (2),
1991. évi XX. tv. 140. § (2) s.), h.), k.)
13/1991. (V.21.) PM.r. 14. §
2003. évi XCII. tv. 176.§ (3)-(9)

Adóeljárási csoport:
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat,

13/1991. (V. 21.) PM. r.
1991.évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.), s.)
figyelemmel kíséri a hátralékos adózók folyószámláit,
2003. évi XCII. tv. 150.§
végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.)
hatályos jogszabályok szerint,
1994. évi LIII. tv.
2003. évi XCII.tv. 81.§,144.§-164/A.§
teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)
megkereséseket,
2003. évi XCII. tv. 5/A. § (3)
lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), r.)
tartozások adók módjára történő végrehajtását,
1994. évi LIII. tv.
2003. évi XCII. tv. 81.§ d.), 144.§-164/A.§
13/1991. (V.21.) PM. rendelet
kiállítja az adó-és értékbizonyítványokat
1990. évi XCIII. tv. 101.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)
hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba az 2003. évi XCII. 35.§ (2) a.)
adótartozásokat,
közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 1990. évi C. tv. 1.§-8. §
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)
határozatot hoz az adókra vonatkozóan, a részletfizetés, 1991. évi XX. törvény 140.§ (2) e.)
fizetési halasztás, egyéb méltányossági ügyekben,
2003. évi XCII. tv. 133.§
(1)-(9), 134.§ (1)-(3), (5)
1997. évi XXXI. tv. 24. § (9)
képviseli a hivatalt a csődeljárás, felszámolási és 1991. évi IL. tv. 28.§
végelszámolási eljárás során,
2006. évi V. tv.
hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.)
alapján határozatot hoz,
2003. évi XCII. tv 105.§, 105/A.§,
120.§-130.§
határozattal az adó megfizetésére kötelezi az adótartozásért 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p) r.)
jogszabály alapján helyt állni köteles személy(eke)t, ha az 2003. évi XCII. tv 35.§ (2)
adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani
nem lehet.



A Városfejlesztési és Tervezési Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az
alábbi táblázat lép:
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS TERVEZÉSI OSZTÁLY:

Beruházási és Tervezési Csoport:
Feladat megnevezése

Feladatot
meghatározó
jogszabály
Gondoskodik az építési törvénynek megfelelően a helyi építési 1995. évi LVII. tv. 4.§ (2),
szabályzatban, illetőleg szabályozási tervben előírt és a mindenkori éves 1997. évi LXXVII. tv. 28. § (1)
költségvetésben jóváhagyott közművek kiépítéséről, ezek önkormányzati
vagy magánkezdeményezésű megvalósításáról a Városüzemeltetési
Osztállyal történő egyeztetést követően,
gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult közművek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési
létesítési költségeiről,
Szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008.
(IV.25.) önkormányzati rendelet 40/A.§-40/F.§, 5.
sz. melléklet
együttműködik a stratégiai szakreferenssel a beruházásokhoz igényelhető
pályázati pénzek megszerzéséhez szükséges pályázati anyagok
benyújtásában,

javaslatot tesz a közmű és mélyépítési munkák beruházásának pénzügyi
tervezésére (költségvetési tervezésre), a fejlesztési feladatok tekintetében a
Városüzemeltetési Osztállyal közösen,
ellátja a közmű és mélyépítési beruházások terveztetését, majd a műszaki 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet
ellenőrzését és lebonyolítását, illetve ezek vállalkozásba adását,
az
önkormányzati
pénzeszközökből
és
támogatásokból megvalósuló beszerzé-sekről
kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a
megvalósult közműberuházások- aktiválását a Közgazdasági Osztálynál, az
üzembe helyezést követő 8 napon belül,
gondoskodik az elkészült közmű üzembe helyezéséről, valamint 1990. évi LXV. tv. 80/A. §
vagyonkezelésbe adásáról,
szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
víziközmű fejlesztési feladatainak ellátásához,
közreműködik a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. által lebonyolított
önkormányzati beruházások megvalósításában,
a Csoport által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában gondoskodik a
hivatali adatbázis vezetéséről,
gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, köz-parkolók és Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
műtárgyaik kiépítéséről a helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.
illetve a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően, a és végrehajtási rendeletei
Városüzemeltetési Osztállyal történő egyeztetést követően,
Az
önkormányzati
pénzeszközökből
és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006 (III.07.) sz. Önk. rendelete
21/2007. (XII.12) sz. belső szabályzata a
közbeszerzési szabályzatról szóló 5/2007. (II.01.)
sz. belső szabályzata módosításáról
biztosítja az építéshatóság által előírt parkoló megváltásból az önkormányzat A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló
által kiépítendő közparkolók kialakítását,
25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelet.
javaslatot tesz a helyi közút beruházásának pénzügyi tervezésére
(költségvetési tervezésre), a fejlesztési feladatok tekintetében a
Városüzemeltetési Osztállyal közösen,
közreműködik a csoport feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe vehető
pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok összeállításában, a
műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok tekintetében,
kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a
megvalósult közút, közparkoló és műtárgyaik beruházása aktiválását a
Közgazdasági osztálynál,
a Csoport által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában gondoskodik a
hivatali adatbázis vezetéséről,
részt vesz az építészeti program, koncepció kidolgozásában, a
megvalósíthatóság feltételeinek tisztázásában,
javaslatot tesz a beruházások pénzügyi tervezésére (költségvetési tervezésre),
a fejlesztési feladatok tekintetében a Városüzemeltetési Osztállyal közösen,
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a feladatkörébe
sorolt beruházások terveztetéséről és szükség szerinti engedélyeztetéséről a
Városüzemeltetési Osztállyal történő egyeztetést követően,

2000. évi C. törvény a számvitelről
ZMJV Polgármesteri Hivatala 10/2008. (IV.30.)
sz. belső szabályzata „Számviteli politika”
RRT, ZÉSZ, OTÉK, Étv.

2003. évi CXXIX. törvény és végrehajtási
rendeletei
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz.
önk. rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv.
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 215/2010.
(VII.9.) Kormányrendelet
45/2004. BM-KvVM (VII. 26.) rendelet
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
1998. évi XXVI. törvény
1992. évi XXXVIII. tv. 15/A és 15/B §
(üvegzsebtörvény)
beszerzi a nem engedélyköteles beruházások indításához szükséges 113/1998. (VI.10.) sz. Kormány-rendelet
állásfoglalásokat, nyilatkozatokat,
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet
15/2000. (XI.16.) KöViM rendelete
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 29. §
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott beruházások vállalkozásba 2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
adásáról,
rendeletei
PTK szerződéseket szabályozó vonatkozó részei

ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz.
önk. rendelet.
ZMJVK költségvetési rendelete
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 244/2006.
(XII.5.) Kormányrendelet
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes
rendelet
45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend.
1992. évi XXXVIII. tv. 15/A és 15/B §
(üvegzsebtörvény)
részt vesz a csoport feladatkörébe tartozó közbeszerzési eljárások 2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
cselekményeinek és tendertechnikai eseményeinek lebonyolításában,
rendeletei
koordinálja a beruházások lebonyolítását, végzi a műszaki ellenőrzését, 3/2003. (I.25.) sz. BM-GKM-KvVM rendelet
illetve megbízást ad ezen munkák végzésére,
244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet
2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
rendeletei
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
az építményt átadja a kezelő részére,
a megvalósult ingatlant átvezetteti a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban,
109/1999.(XII.29.) FVM rendelet.
kezdeményezi a megvalósult beruházások aktiválását a Közgazdasági
Osztálynál,
a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására vonatkozóan,
181/2003.(XI.5.) Kormányrendelet.
pályázati rendszert működtet a lakóépületek felújításának önkormányzati 45/2007. (XI.30.) önk. rend.
támogatására,
a Csoport által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában gondoskodik a
hivatali adatbázis vezetéséről,
pályázatok írása,
az osztály által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában gondoskodik a
hivatali adatbázis vezetéséről.

Főépítészi Csoport:
Feladat megnevezése

Feladatot
meghatározó
jogszabály
Területfejlesztési kérdésekben a hivatal képviselete és az önkormányzati 9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 1. § (1) bek, 5. §
szándék érvényesítése,
a városi településfejlesztési koncepció kialakítása, a településfejlesztési 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bek. a) pont
építészeti szempontok érvényesítése,
a területi főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok főépítészeivel 9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 5. § (1) a)
együttműködve elősegíti az illetékességi területet érintő terület- és
településrendezési tervek összhangjának kialakítását,
folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását, 9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 5. § (1) b)
tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, illetve négyévente összefoglaló
jelentést készít a közgyűlés részére,
részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési koncepciók, programok és 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (6) bek. 9. § (2) bek.
tervek előkészítésében, ezek társadalmi és képviselő-testületi vitáiban és ott a) pont
képviseli a területrendezési, építészeti, műemlékvédelmi és környezetvédelmi
szempontokat,
együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető 9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 6. § (2)
és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a
véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel,
irányítja a rendezési tervek készítését, felülvizsgálatát és módosítását, 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. a)-c) pont, 7.
gondoskodik a tervek elkészítéséről, megrendeléséről és a tervező § (3) bek. c) pont, 253/1997. (XII. 20.) Korm.
kiválasztásáról, előkészíti a településrendezési tervek elkészítését, a rendezési rend., 9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 1. § (1) bek, 6.
terv előkészítésébe bevonja az államigazgatási, az érintett települési §
önkormányzati szerveket, valamint az érintett állampolgárokat, szervezeteket, 9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 6. § (1)
érdekképviseleti szerveket, előkészíti a településrendezési tervek ZMJVK 12/2006. (III.07.) sz. önk. rendelete
jóváhagyását, illetve a helyi építési szabályzat megállapítását,
építészeti, műemlékvédelmi kérdésekben képviseli a település érdekeit a 9/1998 (IV. 3.) KTM rend 1. § (1) bek, 5. §
különböző hatóságok és építtetők felé,
figyelemmel kíséri az épített és természeti környezet állapotát és szükség 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (6) bek.
esetén intézkedéseket kezdeményez,
ellátja a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 5. § (1) d)
előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos 9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 5. § (1) e),

szabályozását és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az
azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről, lebonyolítja a védett épületek
felújítására kiírt pályázatokat és a felújítások utólagos ellenőrzését,
véleményezi a helyi védett épületek építési engedélyezési terveit, valamint a
város területén tervezett hirdetőberendezések terveit,
részt vesz a közterületek hasznosításával kapcsolatos eljárásokban,
részt vesz az önkormányzat illetékességi területét érintő településrendezési,
építészeti, valamint köztéri műalkotás létesítésével és elhelyezésével
kapcsolatos pályázatok elbírálásában,
közreműködik a terület és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi
szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő
költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok kialakításában,
kezeli a terv és rendezési tervtárat, vezeti a változásokat és hiteles
másolatokat ad ki,
forgalomképes önkormányzati ingatlan hasznosítását (eladás, tartós
bérbeadás) előzetesen véleményezi városfejlesztési, városrendezési
szempontból,
ellátja az Önkormányzati Településrendezési és Építészeti – Műszaki
Tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,
részt vesz az önkormányzat területén tervezett épületek területi, központi
tervtanácsi tárgyalásán,
feladata az építészeti program, koncepció kidolgozása, a megvalósíthatóság
feltételeinek tisztázása a Városüzemeltetési Osztály bevonásával,
a Városüzemeltetési Osztállyal közösen javaslatot tesz a beruházások,
felújítások pénzügyi fedezetének biztosítására (költségvetés tervezése),
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a feladatkörébe
sorolt építéshatósági engedélyköteles beruházások, felújítások terveztetéséről
és a szükséges tervpályázati eljárások lefolytatásáról a Városüzemeltetési
Osztállyal való egyeztetést követően,
beszerzi az építéshatósági engedélyköteles
indításához szükséges hatósági engedélyeket,

beruházások,

felújítások

a Városüzemeltetési Osztállyal közösen részt vesz a közlekedési koncepció
kidolgozásában, gondoskodik annak megvalósításáról,

gondoskodik az önkormányzati pályázatokhoz szükséges, valamint az
intézkedési tervnek megfelelő tanulmánytervek készíttetéséről, azok tárgya
szerint szakmailag illetékes hivatali szervezeti egység bevonásával,
véleményezi az önkormányzati ingatlanok hasznosítási elképzeléseit,

ZMJVK 11/2002. (V.17.) sz. önkormányzati
rendelet az épített környezet helyi védelméről
ZMJVK 11/2002. (V.17.) sz. Önk. rendelet
jegyzői utasítás
9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 5. § (1) g)
9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 5. § (1) h)
9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 1. § (1) bek, 5. §
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (6) bek.
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (7) bek.
ZMJVK. 3/2007. (II.9.) önk. rend.
9/1998 (IV. 3.) KTM rend. 5. § (1) c)
RRT, ZÉSZ, OTÉK

2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
rendeletei
ZMJVK 12/2006 (III.07) sz. Önk. rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
1992. évi XXXVIII. tv.15/B § (üvegzsebtörvény)
113/1998. (VI.10.) sz. Kormány-rendelet
46/1997. (XII.29) sz. KTM rendelet
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet
15/2000. (XI.16.) KöViM rendelete
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.
290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 23. §
Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT
rendelet
2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
rendeletei
ZMJVK 12/2006. (III.07.) sz. Önk. rendelet

részt vesz a településfejlesztéshez kapcsolódó (parkoló, reklám, helyi védett
épületek, közterülethasznosítás) önkormányzati rendeletek előkészítésében,
a Csoport által kezelt tervdokumentációk (fejlesztési, felújítási stb.)
vonatkozásában gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről.

Stratégiai szakreferens:
Együttműködve, összehangoltan látja el a területfejlesztési és területrendezési
feladatokat az állami szervekkel, a természetes személyekkel és
szervezeteikkel, a gazdálkodást végző szervezetekkel, az érdekvédelmi
szervezetekkel, valamint más intézményekkel,
összehangolja területileg - a hosszú távú előrejelzések alapján - a kötelezően
ellátandó feladatait, különösen az oktatási, a közművelődési, az egészségügyi,
a szociális, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos, az
idegenforgalmi, illetve közszolgáltatási feladatait, biztosítja azok összhangját
a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal,
együttműködik a megye gazdasági szereplőivel,
állást foglal a megyei területfejlesztési tanács döntését megelőzően a megye
hosszú távú területfejlesztési koncepciójáról, a megyei területfejlesztési

1996. évi XXI. törvény 4. §.
1997. LXXXVIII. tv.
1996. évi XXI. törvény 11. § (1) b).
1997. LXXXVIII. tv.

1996. évi XXI. törvény 11. § (1) e).
1996. évi XXI. törvény 11. § (2) a).

tanács döntését követően elfogadja annak az önkormányzatra vonatkozó
részét,
véleményezi az illetékességi területét érintő terveket,
1996. évi XXI. törvény 11. § (2) c).
véleményezi az országos területfejlesztési koncepciót,
184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (2).
véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót és programot,
184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § (2).
véleményezi a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot,
184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 9. § (2).
előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi 1990. évi LXV. törvény 23. § (1).
a döntések végrehajtását,
az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2).
döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítja a
nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét az e törvényben és más
jogszabályokban meghatározott módon,
gondoskodik az érdekelt természetes személyek, jogi személyek és jogi 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2).
személyiség nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és lehetőséget ad
részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre,
pályázatfigyelés,
pályázati koordináció, javaslattétel pályázatok benyújtásával kapcsolatban,
pályázatok nyilvántartása,
pályázatok írása, benyújtása,
a pályázati források felhasználásának nyomon követése, az elszámolások
figyelemmel kísérése,
az Európai Unióhoz kapcsolódó információk nyomon követése,
kapcsolattartás a területfejlesztés különböző szintű intézményeivel,
a zalaegerszegi repülőtér üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés alapján Ámr. 76. § (1) bekezdés
az üzemeltetési feladatok ellátásának havonkénti, a teljesítés igazolását
megelőző ellenőrzése,
Kijelölt projektek nyomon követése, lebonyolítása a projekt munkaszervezettel

Ingatlangazdálkodási Csoport:
Ingatlanhasznosítás körében
közreműködik
az
önkormányzat
középtávú,
valamint
éves
vagyongazdálkodási koncepciójának előkészítésében,
döntésre előkészíti az ingatlan bérbeadást,
ellátja a feladat és hatásköri törvényben a településfejlesztéssel,
ingatlanvagyon gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati, polgármesteri és
jegyzői feladatokat,
ellátja az önkormányzati törvényben, a feladat és hatásköri törvényben,
valamint a helyi önkormányzati rendeletekben a vagyonhasznosítással
kapcsolatos közgyűlési, bizottsági, polgármesteri és jegyzői feladatok
döntésre történő előkészítését és a végrehajtással kapcsolatos szervezési és
adminisztratív feladatokat,

1991. évi XX. tv. 140. § (1) a), 13/2006. (III.7.)
önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
1991. évi XX. tv., 138. § (1) i), 140. § (1) j)
13/2006. (III.7.) önk. rendelet

tulajdonosi jogkör gyakorlója (polgármester, Gazdasági Bizottság, 13/2006. (III.7.) önk. rendelet
Közgyűlés) részére döntésre előkészíti és előterjeszti a hasznosításra
(bérbeadás) javasolt ingatlanokat,
a tulajdonosi jogkör gyakorlója által hozott döntések, bizottsági és közgyűlési
határozatok végrehajtásában való közreműködés, a végrehajtásban részt vevő
más szervezeti egységek feladatainak összehangolása, koordinálása,
előkészíti és lebonyolítja a pályáztatás útján hasznosításra kerülő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos teendőket, a pályázati hirdetmény
elkészítésétől kezdve a pályázati eljárás lebonyolításán át a szerződéskötésig,
előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó tulajdonosi jognyilatkozatokat
és hozzájárulásokat,
közreműködik a vagyon érintő interpellációk, hivatalvezetői fogadónapokon
felmerült kérdések, panaszok megválaszolásában, illetve elintézésében,
javaslatot tesz a polgármester részére az újonnan létesített, illetve tulajdonba
került ingatlanok kezelőjének kijelölésére, illetve a kezelő megváltoztatására,
közreműködik a rendezetlen tulajdoni állapotú ingatlanok tulajdonjogi
rendezésében,
javaslatot tesz a komplex ingatlanhasznosítási ügyekben a tulajdonosi jogokat
gyakorlók (polgármester, Gazdasági Bizottság, Közgyűlés) részére,
a vagyonkoncepció végrehajtása keretében javaslatot tesz a fejlesztésre
kerülő területek, illetve ingatlanok kijelölésére,
javaslatot tesz és közreműködik a városfejlesztési szempontból szükséges,

13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet

stratégiailag fontos ingatlanok megszerzésében,
előkészíti és végrehajtja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos stratégiai, 13/2006. (III.7.) önk. rendelet
közgyűlési döntéseket.
feladata a hivatal szervezeti egységei által leadott igények alapján az 2007. évi CXXIII. törvény
önkormányzati
beruházásokhoz
szükséges
területszerzések,
ingatlanvásárlások (akár kisajátítási eljárás keretében történő) lebonyolítása,
művelési ág megváltoztatására irányuló eljárások lebonyolítása,
az önkormányzati ingatlanok más szerv által történő igénybevételéhez
tulajdonosi hozzájárulást ad ki,
a Csoport által kezelt tervdokumentációk (fejlesztési, felújítási stb.)
vonatkozásában gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről.
Vagyon-nyilvántartás körében:
vezeti az immateriális javak tárgyi eszközök nyilvántartását,
vásárlással, építéssel megszerzett vagyon esetén az aktiválást kezdeményezi
és gondoskodik, hogy a vagyon a kezelőhöz kerüljön; ha a kezelő még nincs
kijelölve kezdeményezi a kezelő kijelölését,
vásárlással megszerzett önkormányzati vagyon önkormányzaton belüli kezelő
(intézmény) részére történő átadása esetén kezdeményezi a nyilvántartások
közötti átvezetést,
a csoport nyilvántartási kötelezettsége körébe tartozó, üzemeltetésre,
kezelésre átadott vagyonelemekre vonatkozóan a vagyonkezelőktől begyűjti a
leltárakat,
figyelemmel kíséri az ingatlan vagyon gyarapodását, csökkenését, ennek
alapján kezdeményezi a vagyonleltárba való felvételét, illetve törlését,
kiállítja a befejeződött beruházások és felújítások üzembe helyezési
okmányát a Városüzemeltetési Osztály kezdeményezésére,
közreműködik a Városüzemeltetési Osztály kezdeményezésére a befejeződött
beruházások és felújítások üzembe helyezési okmányainak kiállításában,
gondoskodik az ingatlanvagyon kataszter felfektetéséről, folyamatos és
naprakész vezetéséről a hatályos jogszabályok szerint, a kezelők,
üzemeltetők, beruházók, az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai,
a hivatal szakosztályai, a Földhivatal által szolgáltatott adatok és bizonylatok
alapján,
elkészíti az OSAP szerinti kötelező statisztikai adatszolgáltatásokat,

1992. évi XXXVIII.tv. 105. és 105/A §
1990. évi LXV tv.
249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet
249/2000 (XII.24.) Korm. rend. 37. §
1990. évi LXV. tv. 78. §
1992. évi XXXVIII.tv. 105. és 105/A §
1992. évi XXXVIII.tv. 105. és 105/A §
147/1992. (XI.6.) Korm. rend. 1. §

288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet
147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet 5. §
elkészíti az 1/1997. (II. 6.) számú rendelet szerinti kimutatásokat 1990. évi LXV. tv. 78. §
(kimutatást),
biztosítja a kormányrendeletben előírt értékegyezőséget a kataszteri és a 2000. évi C tv. 165. §
számviteli nyilvántartások között.



A Művelődési és Sport Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az Oktatási
Művelődési és Sport Osztály feladatait felsoroló táblázat lép:
OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT OSZTÁLY

Alapfeladatok:
gondoskodik a művelődéspolitikai célok megvalósításáról, a helyi oktatási és
közművelődési igények kielégítéséről, a feltételek biztosításáról és ellátja az
intézményekben folyó tevékenység törvényességi felügyeletét
gondoskodik a minőségirányítási program meghatározásáról és a rendszer
működtetéséről, közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek
ellátásában, továbbá a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésében
előkészíti a nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai
programját, ÁMK-k pedagógiai-művelődési programját, házirendjét,
szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási programját fenntartói
jóváhagyásra
együttműködik a különböző szakmai- művészeti közösségekkel,
diákönkormányzatokkal, alapítványokkal, egyesületekkel
ellátja az önkormányzati nevelési- oktatási intézmények működésének
törvényességi és a nem önkormányzat által fenntartott nevelési- oktatási
intézmények hatósági ellenőrzésével kapcsolatos egyéb hatósági feladatokat

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. §
(2) b, c,d). és 85. § (6), 104. § (1) a)
1997. évi CXL tv. 76-81.§
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. §
(2) d) és 85. § (7)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. §
(2) f), 40. § (3), (9)-(10)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. §
(3) 1997. évi CXL. tv. 76.§ (2)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 79. §
(3) és 80§, 81. § (1), 102. § (2) d. (3), 104 § (1) a
20/1997. (II.13.) Kormány rendelet 17. § (3)
11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 35 §, 6. sz.
melléklet

Alap- és középfokú nevelési, oktatási feladatok:
az óvodai, valamint az alap- és középfokú iskolai ellátás működési
feltételeinek biztosításával összefüggő képviselőtestületi hatáskörbe tartozó
döntések előkészítése, végrehajtása
az önkormányzati óvodák és általános iskolák szolgáltatásai igénybevételével
kapcsolatos kérdésekben a döntések előkészítése, végrehajtása
a felnőttek alap- és középfokú oktatása szervezeti kereteinek biztosítása
az alapfokú művészetoktatás feltételeinek szervezése

a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek kialakítása
a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő kiskorúak oktatási feltételeinek
szervezése, az alap- és középfokú iskolai tanulók képesség-, tehetség-,
továbbá a személyiségvizsgálatával és fejlesztésével, pedagógiai
tanácsadással kapcsolatos szolgáltatás feltételeinek biztosítása
fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai és iskolai ellátásával kapcsolatos
teendők
a középfokú iskolai felvételekkel összefüggő tájékoztatás illetve a
beiskolázással kapcsolatos – a Megyei Önkormányzattal kötött –
együttműködési megállapodás szerinti feladatok végrehajtása
szervezi a városi szintű pedagógiai szolgáltatásokat

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 40. §
(3), 44. § (1) és 102. § (2) a-f.), 38 § (1)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 40. §
(3), 44. § (1) és 102. § (2)a- f.)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 78. §
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 31 §,
52 § (11) a, 115 § (1) c, 116 § (1) a; 1. sz.
melléklet Második rész „Normatív hozzájárulás”
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 6-7. §
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 30. §
(1)-(9), (11)-(13)
52. § (6), (11) c.), 121 § (1) 29,
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet,
2/2005. ( III. 1) OM rend.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 30. §
(1)-(9), (11-13),
121 § (1) 29. pont
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 87. §
(1)
11/1994. (VI. 24.) MKM. rend. 8. sz. melléklete
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 36. §
(1)-(4)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102.
§, 103. §, 104.§, 106. § és 107. §

az intézményekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése,
végrehajtása, feladatainak meghatározása, módosítása, átszervezése,
tevékenységük értékelése
intézményvezetők munkaköri leírásának elkészítése
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 54. §,
55. § és
102. § (2) e.)
a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói intézkedések előkészítésében A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 54. §,
való részvétel
55. § és 102. § (2) e.); 138/1992. (X.8.) Korm. r.
5.§
A közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és kulturális tevékenységgel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 18/1999
összefüggő feladatok:
(VI.18.) 1990. évi LXV tv. 1991. évi XX tv. 1997.
CXL tv.
- a lakosság művelődését szolgáló közösségi színterek
működési 1997. évi CXL tv. 76-80.§,
feltételeinek biztosítása,
ZMJV 18/1999 (VI.18.) 4§ (9)
- a közművelődés helyi irányítása, az iskolák
közművelődési ZMJV 18/1999 (VI.18.)5§
tevékenységének szakmai segítése,
- a felnőtt lakosság és az ifjúság számára nyilvános könyvtári szolgáltatás 1997. évi CXL tv. 60.§
szervezeti és működési feltételeinek biztosítása,
53 § (2)-(3), 55 §
- kapcsolatot tart a városban élő művészekkel,
érdekvédelmi, szakmai ZMJV 18/1999 (VI.18.) 4§ (5)a
szervezetekkel,
- a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti 1997. évi CXL tv. 76-80.§; 2008. évi XCIX tv.
ezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészeti alkotó 3.§ (1)
munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése,
- közreműködik a kulturális hagyományok és értékek ápolását, a 1997. évi CXL tv. ZMJV 18/1999 (VI.18.) 4§ b,
művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységét, a
lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításában,
- folyamatosan tájékozódik az öntevékeny művészeti együttesek, ZMJV 18/1999 (VI.18.) 4§ (5)a
csoportok, egyesületek, alapítványok tevékenységéről,
- figyelemmel kíséri és segíti a peremkerületi ifjúsági klubok, közösségek 1997. évi CXL tv. 76.§ (2)b
szakmai tevékenységét, körülményeik javítását,
- szervezi a nemzeti ünnepek városi szintű rendezvényeit,
ZMJV 18/1999. (VI.18.) 4§ (3) b, (4)
- közreműködik a város nemzetközi kulturális kapcsolatainak ZMJV 18/1999 (VI.18.) 4§ (7)c
szervezésében,

Intézményfenntartással kapcsolatos feladatok:
az oktatásért, kultúráért felelős minisztere által elrendelt ágazati, statisztikai
adatszolgáltatás
Az ágazati irányításért felelős minisztériumok által elrendelt ágazati
felmérések elkészítése
az intézmények (ideértve a Családi Intézetet is) tárgyi, személyi és szakmai
feltételeinek folyamatos figyelemmel kísérése, elemzése

az intézmények (ideértve a Családi Intézetet is) működésével, fenntartásával
kapcsolatos adatszolgáltatás, elemzések készítése az albizottságok, az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Közgyűlés számára
a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása és
ellenőrzése

20/1997. (II. 13.) Kormány rendelet 11-12/I. §, 3.
sz. melléklet; 1997. évi CXL. tv.
20/1997. (II. 13.) Kormány rendelet 11-12/I. §, 3.
sz. melléklet; 1997. évi CXL. tv.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 38 §
(1)
1. sz. melléklet 1. rész, 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 7. sz. melléklet, 277/1997. (XII. 22.)
Kormány rendelet 1.§ (8)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. §
(2) d.) és
104. § (4), (6)
3/1991. (III.7.) sz. önkormányzati rendelet, 1997.
évi XXXI. tv. 146. § 147. § és 148§.

Törvényességi felügyelettel összefüggő feladatok:
az intézmények alapító okiratainak, szervezeti és működési
szabályzatainak,
minőségirányítási
programjainak
felülvizsgálata
a munkatervek végrehajtásának elemzése és a munkáltatói
intézkedések jogszabályszerűségének vizsgálata

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 37. § (4)-(5), 40 §
(3), (9-10), 102. § (2) d), f) 217/1998. (XII. 30.) Kormány
rendelet 13/A§; 2008. évi CV. tv. 2.§ (2) ; 4.§
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv.102. §,104. §,54.§ (1)

Ifjúsági feladatok:
segítséget nyújt a diákönkormányzatok tevékenységéhez,
érdekérvényesítésük hatékonyságának növeléséhez
támogatást nyújt az ifjúsági civil szervezetek létrejöttéhez
segítséget nyújt a fiatalok egészségvédelmét szolgáló
szabadidős és sportrendezvények megtartásához

1993. tv. LXXIX.tv. 63 § (1), (6),
102 § (8)
1990. évi LXV. tv. 8. §.(5)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
4/2008.( II.15.) számú önkormányzati rendelete
a 2008. évi költségvetésről

kisegítő, kiegészítő tevékenység:
részt vesz az ifjúságpolitikai koncepcióhoz kapcsolódó középtávú intézkedési terv megvalósításában, szorgalmazza
a partnerek közreműködését, szükség esetén koordinál és gondoskodik a tervben meghatározott határidők
betartásáról,
elkészíti az ifjúság érdekében tett helyi intézkedésekről, azok hatásáról és az ifjúsági cselekvési terv időszakos
megvalósulásáról évente a Zalaegerszeg MJV Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága elé kerülő
előterjesztést,
jelez és közvetít a döntéshozók felé, tájékozódik és képviseli a város ifjúságának érdekeit a helyi, regionális és
országos, miniszteriális színtű fórumokon, meghívásos alapon részt vesz azok munkájában,
ellátja az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az Ifjúsági és Sport Albizottság, a Kulturális Albizottság és a
Közgyűlés által meghatározott végrehajtási feladatokat, előkészítő tevékenységével segíti a döntéshozatalt,
gondoskodik a szakterület rendelkezésre álló pénzeszközei felhasználásának tervezéséről és a rendeltetésszerű
felhasználásról
a pályaorientációs tevékenység hatékonyságát szakmai szervezetek bevonásával is növelve segíti a fiatalok
pályaválasztását,
megszervezi a fiatalokkal foglalkozó szervezetek szakembereinek városi szintű fórumát, az erre való igény alapján,
a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményével és az oktatási intézmények gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőseivel együttműködve részt vesz a megelőző gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
koordinálásában, prevenciós programok szervezésében. Munkáját a megelőző tevékenység szereplőivel szoros
együttműködésben végzi.
kiemelt feladata az ifjúsági bűnmegelőzés, ifjúsági őrjárat működtetése a rendőrséggel közösen, annak szakmai
vezetésével és a drogprevenció hatékonyságának emelése,
eseti jelleggel képzéseket szervez a diákönkormányzatban tevékenykedő fiatalok és az ifjúságvédelmi felelősök
számára,
együttműködik a Polgármesteri Hivatal ifjúságot érintő ügyekben illetékes szervezeti egységeivel és
munkatársaival,
pályázatok elkészítése és benyújtása útján igyekszik kiegészítő forrásokat szerezni az ifjúsági feladatok
finanszírozásának segítésére,
ellátja a „Hazavárunk” ösztöndíjjal, a Tanulmányi ösztöndíjjal, a Pécsi Kollégiumi férőhelyekkel és a Tábori
pályázatokkal kapcsolatos feladatokat.

Az Önkormányzati Törvény, a Sporttörvény és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2002. (II.01.) sz.
rendelete alapján ellátja a város sporttal, önként vállalt feladatként a városkörnyék diáksporttal kapcsolatos feladatait:
a helyi testnevelési és sportfeladatok és fejlesztési célkitűzéseinek évi I. tv. 55. § (1) bek. a) pont
meghatározása
javaslatot készít az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények évi I. tv. 55. § (1) bek. c) pont
üzemeltetésére
közreműködik a sportintézmények működtetéséhez szükséges feltételek évi I. tv. 55. § (1) bek. c) pont
biztosításában
gondoskodik a sportpolitikai célkitűzések megvalósításáról, ennek érdekében évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
irányítja, szervezi és koordinálja a helyi sportszervezetek tevékenységét,
elkészíti az éves versenynaptárt, a nemzetközi sporttalálkozók éves tervezetét évi CXLV tv. 55. § (3) bek. c) pont
javaslatot készít a sportágazat éves költségvetésére
évi I. tv. 55. § (5) bek.
közreműködik a diáksport, a szabadidősport, a versenysport és utánpótlás- évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
nevelés, valamint a turizmus és természetjárás feltételeinek biztosításában
elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosítását
évi I. tv. 55. § (3) bek. c) és f) pont
segíti az egyesületek, szakosztályok, munkabizottságok sportszakmai munkáját évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont
szervezi a város, városkörnyék diákolimpiai, iskolák közötti versenyeit, évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
bajnokságait
közreműködik a városi, alapfokú egyéni és csapatbajnokságok, kupák, tornák évi I. tv. 55. § (3) bek. c) és d) pont
szervezésében, részt vesz a rangos hazai és nemzetközi sportesemények
előkészítésében
sportigazgatási társulás alapján ellátja a városkörnyék diáksport feladatait
évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
ellátja az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a Diáksport Bizottságok évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
ügyviteli és gazdálkodási feladatait
ellenőrzi az önkormányzati támogatások felhasználását
évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
a helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködik a városi, a megyei és évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont
országos sportszervekkel, sportban érdekelt társadalmi és gazdasági
szervezetekkel
figyelemmel kíséri az országos, területi pályázatokat, felhívja ezekre az évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont
érdekeltek figyelmét
mmel kíséri a vagyonnyilvántartással kapcsolatos változásokat.
évi I. tv. 55. § (1) bek. c) pont
kisegítő, kiegészítő tevékenység:
- közgyűlési, bizottsági előterjesztések, tájékoztatók előkészítése, a hozott határozatok végrehajtása
- ellátja a Sportcsarnok Kft-vel kötött hasznosítási szerződésből adódó szervezési, koordinációs és ellenőrzési feladatokat
- ellátja a Sportlétesítmények Gondnoksága szakmai felügyeletét
- közreműködik a létesítmények használatával kapcsolatos igények koordinálásában
- javaslatot készít a sportszakember lakások bérlőkijelölésére (ZMJV 311/1994. sz. hat. 4. pont)



A Népjóléti Osztály Szociálpolitikai
táblázatban az alábbi szövegrész helyébe:

a lakásfenntartási támogatás
aktív korúak ellátása
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Csoportjának

feladatait

felsoroló

1993. évi III. tv 38-39. §, 47. §, 63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-13. §, 20-24. §,
ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 27-33. §.
1993. évi III. tv 33-37/H. §, 63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-7. §, 9-13. §, 15-19. §,
ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 20-24. §.
1997. évi XXXI. tv 21. §, , ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 67. §.

Gondoskodik:
a döntés-előkészítésben résztvevő szakmai ZMJV Kgy 6/2007. (II. 09.) számú rend 43. § b) pont, 45. § 4) bek., 46. § (3) bek.
bizottságok munkájának segítéséről

az alábbi szöveg lép:
a lakásfenntartási támogatás
aktív korúak ellátása
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1993. évi III. tv 38-39. §, 47. §, 63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-13. §, 20-24. §,
ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 27-32. §.
1993. évi III. tv 33-37/C. §, 63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-7. §, 9-13. §, 15-17/B. §,
ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 20-24. §.
1997. évi XXXI. tv 21. §, , ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 67. §., 70. §

Gondoskodik:
a döntés-előkészítésben résztvevő szakmai ZMJV Kgy 6/2007. (II. 09.) számú rend 43. § a) pont, 45. § 4) bek., 46. § (3) bek.
bizottságok munkájának segítéséről



A Népjóléti Osztály Szociálpolitikai Csoportjának az Önként vállalt feladatok
részben törlésre kerülnek:
- hulladékdíj támogatás, 1993. évi III. törvény 1. § (2) bek., Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlése 25/2006. (VI.15.) ör. 53. §
- víz- és csatornadíj támogatás, 1993. évi III. törvény 1. § (2) bek., Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyűlése 25/2006. (VI.15.) ör. 53./A. §.



A Népjóléti Osztály Intézményfenntartó és Lakásgazdálkodási Csoportjának
feladatait felsoroló táblázatában az alábbi sorok törlésre kerülnek:

gondoskodik a jogszabály által, illetve a Közigazgatási Hivatal
kijelölése alapján a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális és gyermekjóléti
intézmények működési engedélyezési eljárásának lefolytatásáról,
valamint ellátja a működés engedélyezésével összefüggő egyéb
feladatokat
döntésre előkészíti a természetes személyek szociális vállalkozási
engedélyét
Döntésre előkészíti a természetes személyek szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozási működési engedélyét
Idősotthoni ellátás esetében megvizsgálja az ellátást igénylő havi
jövedelmét és vagyoni helyzetét és erről igazolást állít ki.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálja a gondozási
szükségletet



259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) és
188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet 2. § (3)

188/1999. (XII.16.) Korm. rend 2. §
188/199. (XII.16.) Korm. rend. 2-2/E. §
1993. évi III. törvény 119/C.§
1993. évi III. törvény 63.§ (4) és 340/2007. Korm.
rendelet (XII.15.) 2.§ (2)

Az Ellenőrzési Iroda feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
ELLENŐRZÉSI IRODA

Feladat megnevezése

Feladatot meghatározó jogszabály

A költségvetési irányítási jog az ellenőrzési hatáskör gyakorlásának jogát is jelenti
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társuláshoz
tartozó képviselőtestületek vonatkozásában.
A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok és hatáskörök címzettje a polgármesteri
hivatalokban és a körjegyzőségen a jegyző, aki a belső ellenőrzés kialakítását és
megfelelő működtetését biztosítja, az Ellenőrzési Iroda tevékenységén keresztül.

1992. évi XXXVIII. tv. 93. § (1)
bek. d) pont

Az Ellenőrzési Iroda a létrehozott belső ellenőrzési társulás társulási
megállapodásában foglaltak szerint ellátja a tag települések önkormányzatainak
hivatalainál a belső ellenőrzést, azok önállóan működő és gazdálkodó, ill. önállóan
működő költségvetési szerveinél a felügyeleti jellegű pénzügyi ellenőrzési
tevékenységet.
A felügyeleti jellegű pénzügyi ellenőrzést, továbbá belső ellenőrzést végző
Ellenőrzési
Iroda
tevékenységét
ZMJV
Polgármesteri
Hivatala
jegyzőjének alárendelve végzi, jelentéseit azonban közvetlenül az ellenőrzési
társuláshoz tartozó, ellenőrzött költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.
Az Ellenőrzési Iroda ZMJV Közgyűlése ill. a társult képviselőtestületek nevében
ellenőrzést végezhet az adott önkormányzat:
a) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
b) a saját, illetve az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
használatába, vagyonkezelésébe adott állami, önkormányzati vagyonnal (ideértve a
gazdálkodó szervezeteket is) való gazdálkodás tekintetében, továbbá
c) ellenőrzést végez a képviselő testület(ek) hivatalán(i)nál és az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan,
d) ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat(ok) irányítása és felügyelete alá
tartozó bármely költségvetési szervnél, a helyi önkormányzat(ok) többségi irányítást
biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál,
a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat(ok) költségvetéséből
céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett
szervezeteknél is.
A jegyző, - az Ellenőrzési Iroda révén- köteles gondoskodni a belső pénzügyi

1990. évi LXV. tv. 92. § (3)-(4)
bek.
1992. évi XXXVIII. tv. 121/B.§
(4) bek.
ZMJV
Közgyűlésének
a
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007.
(II. 9.) önkormányzati rendelete
193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet 32/B. §
1992. évi XXXVIII. tv. 121/B.§
(4) bek.

1992. évi XXXVIII. tv. 121/B. §
(4) bek.
1990. évi LXV. tv. 92. § (11) bek.

1990. évi LXV. tv. 92. § (5) bek.

ellenőrzés részeként, a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős
miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
Az Ellenőrzési Iroda a bizonyosságot adó ellenőrzési tevékenysége során
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve
informatikai rendszerellenőrzéseket végez.
Az éves ellenőrzési terv megalapozásához objektív kockázatelemzési módszerrel
felméri és megállapítja a társult önkormányzatok, valamint az általuk felügyelt és
irányított költségvetési szervek tevékenységében, gazdálkodásában rejlő
kockázatokat.
A kockázatelemzés során ellenőrzésre kijelölt költségvetési szervek és ellenőrzési
feladatok számbavételével összeállítja a társult önkormányzatokra vonatkozó éves
ellenőrzési tervet, amelyet a társult önkormányzatok jegyzőivel történt egyeztetést
követően, a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a (gesztor)
önkormányzat közgyűlése a tárgyévet megelőző év november 15-éig jóváhagy.
Az Ellenőrzési Iroda revizorai a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való
megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet
vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaznak meg a jegyző(k) és a
polgármester(ek) részére, melyeket az érintett polgármester indokolt esetben a
képviselőtestület soron következő ülésére előterjeszt.
Az Ellenőrzési Iroda a társult önkormányzatok esetében elkészíti a tárgyévre
vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – éves ellenőrzési jelentést,
valamint az önkormányzat(ok) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves
ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési
jelentéseket,amelyeket a polgármester(ek) a tárgyévet követően, a zárszámadási re
ndelet-tervezettel egyidejűleg a közgyűlés ill. a képviselőtestület(ek)
elé
terjeszt(enek).
Az Ellenőrzési Iroda revizorai ellenőrzéseik során elemzik, vizsgálják és értékelik a
belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és
szabályzatoknak való megfelelését.
Elemzik, vizsgálják és értékelik a belső kontrollrendszerek működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét
Elemzik, vizsgálják a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a
vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók
megbízhatóságát
A revizorok a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat
tesznek, valamint elemzéseket, értékeléseket készítenek a vizsgált szerv vezetője
számára az adott költségvetési szerv, szervezeti egység, szervezet működése
eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszerek (ideértve a
FEUVE-t is) javítása, továbbfejlesztése érdekében.
Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaznak meg a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok
megelőzése, illetve feltárása érdekében.
A revizorok kötelesek nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett
intézkedéseket és elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését.
A revizorok a társult önkormányzatok hivatalain belül a nemzetközi és a
magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési
kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet láthatnak el.
A revizorok ellenőrzik a költségvetési szervek külön jogszabályban meghatározott
felügyeleti és belső ellenőrzési rendszerében a közbeszerzéseket, illetőleg a
közbeszerzési eljárásokat.
Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az Ellenőrzési Iroda
vezetője köteles a vizsgált költségvetési szerv vezetőjét, valamint az érintett
költségvetési szerv felett felügyeletet és irányítást gyakorló költségvetési szerv
jegyzőjét haladéktalanul tájékoztatni, ez azonban az ellenőrzés lezárását nem
befolyásolja.
A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani,
fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni. Ennek
érdekében kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni, és a külön jogszabályban
előírt esetben vizsgát tenni.
A belső ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásért felelős miniszter
engedélye szükséges, amelyet a revizorok kötelesek megszerezni.
Az Ellenőrzési Iroda az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzését ellátó szervként szükség esetén- együttműködik az európai uniós támogatások felhasználásának
szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF).

1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2)
bek. d) pont
1997. évi XXXI. tv. 104. § (1)
bek. c) pont
1992. évi XXXVIII. tv. 121/B. §
(6) bek.
193/2003. (XI. 26.) Korm. rend.

1990. évi LXV. tv. 92. § (6) bek.

1990. évi LXV. tv. 92. § (9) bek.
1992. évi XXXVIII. tv. 121/B. §
(2) bek.
1990. évi LXV. tv. 92. § (10) bek.
193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet

193/2003. (XI.
rendelet 8. §

26.)

Korm.

2003. évi CXXIX tv. 308. § (2)
bek.
193/2003. (XI .
26. ) Korm.
rendelet 2. § r) pontja

1992. évi XXXVIII. tv. 121/D. §
(9) bek.
1992. évi XXXVIII. tv. 121/D. §
(1) bek.
1992. évi XXXVIII. tv. 122. § (2)
bek.

Az Ellenőrzési Iroda vezetője köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen,
de legalább évente felülvizsgálni, és a - jogszabályok vagy módszertani útmutatók
változásai, illetve egyéb okok miatt - szükséges módosításokat átvezetni, és
gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítésre és a belső
ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési
tevékenység minőségét biztosító eljárások, továbbá hogy érvényesüljenek a
pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók.
Az Ellenőrzési Iroda vezetője a pénzügyminiszter által közzétett módszertani
útmutató figyelembevételével kialakít és működtet egy olyan nyilvántartási
rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok
alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását nyomon lehet
követni.
A munka jellegének megfelelően az iroda dolgozói részére a szabad és
rugalmas mozgás biztosított.



193/2003.
rendelet

(XI.26.)

Korm.

A Műszaki Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe a Városüzemeltetési
Osztály feladatait felsoroló táblázat lép:
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

Feladat megnevezése
Ellátja
a
közműépítés
szervezésével,
önkormányzati
finanszírozásával, a belvízrendezéssel, árvízvédelemmel, csapadékvíz
elvezetésével, csatornázással és ivóvízellátással kapcsolatos
önkormányzati feladatokat az építési engedélyezési eljárásoknál az
Építéshatósági Osztály közreműködésével,
gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult
közművekhez utólagosan csatlakozó ingatlanok esetében az érintett
ingatlan-tulajdonosokat terhelő befizetések előírásáról (kivetéséről)
megállapodás alapján vagy határozat formájában és együttműködik a
Közgazdasági Osztállyal a befizetések behajtásában,
javaslatot tesz a közmű és mélyépítési munkák üzemeltetési
feladatainak, felújításának pénzügyi tervezésére (költségvetési
tervezésre),
kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a
megvalósult felújítások aktiválását a Közgazdasági Osztálynál, az
üzembe helyezést követő 8 napon belül,
gondoskodik a belvíz elvezetéséről, átereszek, vízelvezető árkok
karbantartásáról, csapadék-csatornák tisztításáról, a bel- és
árvízvédelemről,
a szennyvíz elvezetéséről, az ezzel kapcsolatos szolgáltatás
(szippantott szennyvíz elszállítás) megszervezéséről és ellenőrzéséről,
előkészíti a víz- és csatornadíjak ármegállapítását,

együttműködik az ivóvízellátó és szennyvízelvezető és –tisztító
rendszer
üzemeltetőjével
a
közszolgáltatással
kapcsolatos
feladatokban,
szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok víziközmű rekonstrukciós feladatainak ellátásához,
előkészíti a vízgazdálkodási társulat megalakulását előkészítő
szervezőbizottság kezdeményezésére irányuló döntést,
segíti a vízgazdálkodási társulatot feladatainak ellátásában,
megszűnése esetén a még be nem fizetett érdekeltégi hozzájárulás
behajtásában közreműködik,
előkészíti a vízvezetési szolgalmi megállapodásokat,
ellátja a jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így
különösen:
- elrendelheti a tulajdonos költségére az ingatlanok víziközmű
hálózatba bekötését közegészségügyi, környezetvédelmi és
vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén,
- kötelezi a fogyasztót:
a) a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel

Feladatot meghatározó jogszabály
1995. évi LVII. tv. 4. § (1) e) és f) pont, (2),

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának
megállapításáról szóló 13/2008. (IV.25.) önkormányzati
rendelet 40/A.§-40/F.§, 5. sz. melléklet

1995. évi LVII. tv. 4 § (1) f.), 16. § (5)
17. § (3) – (4)
38/1995. (IV. 5.) Korm. r. 25 § (8)
1990. évi LXXXVII. tv., 47/2008. (XI.28.) sz. közgy.
rendelet a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról,
valamint a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés
díjának megállapítá-sáról
1995. évi LVII. tv. 7. § (3)

160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet 2. § (1)
160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet 22. §.

38/1995. (IV.5.) Korm.rendelet 4. § (3),
5. § (8) a)-c) pont, 6. § (5), 21. § (4);
178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4. § (2) a) pont,
27/2002. (II.27.) Korm. rendelet 1. § (4),
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) c) pont, 24. §
(4), 24. § (7), 25. § (1) b) és d) pont,

összefüggő építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg
leszerelésére,
b) átalakítására, ha a berendezés azzal műszaki szempontból
megfelelővé válik és ahhoz a szolgáltató hozzájárult,
c) ha a berendezés műszaki szempontból megfelel, a szolgáltatói
hozzájárulás utólagos megszerzésére,
- szerződéses szolgalom hiányában a szomszédos ingatlanra
vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat,
- kötelezi a tulajdonost a létesítmények megfelelő átalakítására, ha
azok az elfolyó szennyvíz elvezetésére alkalmas aknával nincsenek
ellátva, továbbá, ha a bekötővezeték az ingatlanon keletkező
szennyvizek elvezetésére nem alkalmas.
- vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat a
vízgazdálkodási információs rendszer részére szolgáltat.
- közreműködik a szennyvízelvezetési agglomeráció területén a
települési önkormányzatok jegyzői által eljuttatott adatok
összeállításában és országos összegzés céljára történő
továbbításában,
- kiadja a hatósági engedélyt olyan kút létesítéséhez,
használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi
vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja,
valamint kizárólag a talajvíz felhasználásával működik,
- elrendelheti hivatalból az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó
és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló
közműpótló
létesítmény
megvalósítását,
átalakítását,
megszüntetését,
- nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről,
- határoz a település belterületén a vizek természetes áramlásának,
lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a szomszédos
ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában, dönt a természetes
lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról,
- határoz a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel
összefüggő hatáskörében eljárva a szolgáltatót és a fogyasztót
érintő jogokról és kötelezettségekről,
ellátja a közkifolyó megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
kiadja a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó közmű
tulajdonosi hozzájárulást,
képviseli az önkormányzatot, mint víziközmű tulajdonost a
víziközmű-hálózatra vonatkozó tervegyeztetések során,
elkészíti a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedély
megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, valamint benyújtja az
engedélyező hatóságnak,
ellátja a polgármester vízgazdálkodással kapcsolatos államigazgatási
feladat- és hatáskörét, így különösen:
- a polgármester árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos
államigazgatási feladat- és hatáskörében részt vesz a polgármester
döntéseinek előkészítésében,
- hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése
céljára, illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem
rendszeres tűzoltási célra történő rendszeres igénybevételéhez és
egyben határoz a mennyiség megállapítás módjáról,
az Osztály által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában
gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről.
feladata a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri
jegyzékében megfogalmazott környezet és természetvédelmi,
köztisztasági és településtisztasági, köztemetők fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátása, azok megszervezése, testületi döntések
előkészítése e területen, a közszolgáltatások megszervezése, feladat
ellátások ellenőrzése,

38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 14. § (4)

1995. évi LVII. tv. 17. § (4), (6), (7)
38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 14. § (2), (5),
47/2008. (XI.28.) sz. közgy. rendelet a vízgazdálkodási
közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának
megállapításáról 5. §

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános
szabályairól
1996. évi LIII. tv. a természet védelméről
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról
306/2010. (XII.23.) Korm.rend. a levegő védelméről
284/2007. (X. 29.) Korm.rend. a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabályairól
ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.) sz.
rendelete a környezetvédelemről
ZMJVK többször módosított 51/2006. (XI.24.) sz.
rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
ZMJVK többször módosított 46/2004. (XII.03.) rendelete
a
köztisztaság,
valamint
település-tisztaság
fenntartásáról, a környezetvédelmi, természetvédelmi,

vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm.rend.
javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok,
beruházások, felújítások pénzügyi tervezésére (költségvetés
tervezésre), a fejlesztési feladatok tekintetében a Városfejlesztési és
Tervezési Osztállyal közösen,
gondoskodik a város környezetvédelmi programjának végrehajtásáról, 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános
előkészíti a környezetvédelmi, zaj és rezgésvédelmi helyi szabályok szabályairól
megalkotását, majd gondoskodik azok végrehajtásáról,
ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.) sz.
rendelete a környezetvédelemről
gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, ZMJVK többször módosított 32/2001. (X.26.) sz.
őrzéséről, fenntartásáról, védetté nyilvánításáról,
rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek
védelméről
ellátja a feladat- és hatásköri jegyzékben a jegyző számára
megállapított környezetvédelmi feladatokat, így különösen
szakhatóságként lép fel a környezeti hatásvizsgálat és az egységes 314/2005.
(XII.25.)
Korm.rend.
a
környezeti
környezethasználati engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenységgel hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati
kapcsolatos hatósági eljárásban,
engedélyezési eljárásról 12. sz. melléklet
gondoskodik az előzetes vizsgálatra, a környezeti hatásvizsgálatra, az 314/2005.
(XII.25.)
Korm.rend.
a
környezeti
egységes környezethasználati vizsgálatra kötelezett tevékenységekre hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati
vonatkozó hirdetmények közzétételéről, észrevételeket megküldi a engedélyezési eljárásról 3. § (4), 5. § (6), 5/A. § (6), 5/B.
felügyelőségnek,
§ (7), 8. § (2) b.) 9. § (6), 21. § (3), (6), (8), (9) bek.
eljár levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátásban,
306/2010. (XII.23.) Korm.rend. a levegő védelméről
23/2001. (XI.13.) KöM rendelet a 140 kWh és az ennél
nagyobb, de 50 MWh-nál kisebb névleges bemenő
hőteljesítményű
tüzelőberendezések
légszennyező
anyagainak technológiai kib. határértéke
ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.) sz.
rendelete a környezetvédelemről
eljár a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörében,
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról
224/2004. (VII.22.) Korm.rend. a hulladékkezelési
közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerződésről
241/2001. (XII.10.) Korm.rend. a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
15/2003.
(XI.7.)
KvVM
rendelet
a
területi
hulladékgazdálkodási tervekről
126/2003. (XII.10.) Korm.rend. a hulladék-gazdálkodási
tervek részletes tartalmi követelményeiről
213/2001. (XI.14.) Korm.rend. a települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
ZMJVK többször módosított 45/2004. (XII.03.) sz.
rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,
ZMJVK 62/2004. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelete a
Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről
hulladékgazdálkodási ügyekben elsőfokú hatósági hatáskört gyakorol, 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról
241/2001. (XII.10.) Korm.rend. jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
hulladékgazdálkodási bírságot szab ki,
271/2001. (XII.21.) Korm.rend. a hulladék-gazdálkodási
bírság
mértékéről,
valamint
kiszabásának
és
megállapításának módjáról
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról, 1995. évi
LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól,
ZMJVK többször módosított 46/2004. (XII.03.) sz.
rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról
a városüzemelés körében kiemelt feladata a köztisztasági, ZMJVK többször módosított 46/2004. (XII.03.) sz.
településtisztasági feladatok ellátásának megszervezése, a munkák rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság
vállalkozásba adása és ellenőrzése,
fenntartásáról
ZMJVK többször módosított 45/2004. (XII.03.) sz.
rendelete a települési szilárd hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról
ZMJVK többször módosított 48/2004.(XII.03.) sz.
rendelete a hulladékkezelés helyi közszolgáltatás díjairól
gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről, ezzel ZMJVK többször módosított 51/2006. (XI.24.) sz.

összefüggő
szolgáltatások
megszervezéséről,
a
fenntartás rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.
vállalkozásba adásáról, a szolgáltatás ellenőrzéséről,
ellátja a városban a kéményseprő-ipari szolgáltatások megszervezését, ZMJVK többször módosított 38/1997. (XI.6.) sz.
rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi
igénybevételének szabályairól. Az egyes helyi
közszolgáltatásokról kötelező igénybevételéről szóló
1995. évi XLII. tv. 1.§ (1) bek. 2. §
feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők, parkok, játszóterek ZMJVK többször módosított 46/2004. (XII.03.) sz.
fenntartása, gondozása, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság
ingatlanok zöldfelületeinek gondozása e munkák vállalkozásba adása fenntartásáról
és a szolgáltatás ellenőrzése, köztéri műalkotások fenntartása,
karbantartása,
ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 1994. évi CII. tv. a hegyközségekről
hegyközségi szervezetekkel, kapcsolatos feladatokat,
ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és
állategészségüggyel, állattartással, valamint az állatok védelmével kíméletéről
kapcsolatos feladatokat,
41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-Egészségügyi
szabályzat kiadásáról
245/1998.
(XII.31.)
Korm.rend.
a
települési
önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével,
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes
feladat- és hatásköreiről
ZMJVK 24/2008. (V.30.) számú, az állatok tartásáról
szóló rendelete; az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII.31.) Korm.rend.
ellátja a jegyző ebekkel kapcsolatos hatásköri feladatait,
41/1997. (V.28.) FM.rend. az Állat-Egészségügyi
szabályzat kiadásáról
ZMJVK 24/2008. (V.30.) számú, az állatok tartásáról
szóló rendelete;
településrészi gondnokok munkájának ellenőrzése,
gondozatlan belterületi ingatlanok karbantartatása,
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről, 19/1992. (I.28.) Korm. rend. a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés
hatáskörének
megállapításával
kapcsolatos
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról
kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét,
részt vesz a városrendezési tervek készítésében, végrehajtásában,
előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a város virágosítását,
irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, kivágásával, 346/2008. (XII.30.) Korm.rend. a fás szárú növények
ültetésével kapcsolatos feladatokat,
védelméről
szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a szabadidőközpontok 2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő védelméről és
fenntartását, illetve fejlesztését,
az erdőgazdálkodásról
153/2009. (IV.30.) FVM rendelet az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. tv. végrehajtásának szabályairól
engedélyezi a közterületen lévő fás szárú növények kivágását,
346/2008. (XII.30.) Korm.rend. a fás szárú növények
védelméről
ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági
betartását, szükség esetén belterületen felszólítja az érintett felügyeletéről, 19/1992. (I. 28.) Korm.rend. a helyi
földhasználót és termelőt a védekezésre, végrehajtja a közérdekű önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
védekezéssel kapcsolatos feladatokat, közérdekű védekezést rendel el, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés
hatáskörének
megállapításával
kapcsolatos
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról,
221/2008. (VIII.30.) Korm.rend. a parlagfű elleni
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a háziméhek 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről
tartásával kapcsolatos feladatokat,
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről,
19/1992. (I.28.) Korm.rend. a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének
megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati
jogszabályok
módosításáról;
a
méhállományok

hatáskörében ellátja a vadkárral kapcsolatos feladatokat,

védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.)
FVM rendelet
A vadvédelemről a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. 81.§; 19/1992. (I.28.)
Korm.rend. a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének
megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati
jogszabályok módosításáról

kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a
megvalósult beruházások és felújítások aktiválását a Közgazdasági
Osztálynál, a műszaki átadást követő 8 napon belül,
játszóterek építésével kapcsolatos beruházási feladatok,
78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök
biztonságosságáról
2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről
kapcsolatot tart a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 55/2009. (III.13.) Korm.rend. a vásárokról, a piacokról és
Vezetőjével, elvégzi a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket,
a bevásárlóközpontokról,
ZMJVK többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz.
rendelete a vásárokról és a piacokról
zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört 284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj és rezgés
gyakorolja,
elleni védelem egyes szabályairól
zajkibocsátási határértéket állapít meg,
284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabályairól
93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási
határértékek megállapításának, valamint a zaj-és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes rendelet a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
ZMJVK
17/2008.
(IV.25.)
sz.
rendelete
a
környezetvédelméről
a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési terv 284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj és rezgés
benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére elleni védelem egyes szabályairól, 1995. évi LIII. tv. a
kötelezheti az üzemeltetőt,
környezet védelmének általános szabályairól
az 1500 m 2 -nél nagyobb területen gyümölcsfa-ültetvény, valamint 2007. évi CXXIX. tv. a termőföld védelméről
500 m 2 -nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény 1994. évi LV. tv. a termőföldről
engedélyezése, nyilvántartása,
314/2007. (XI.21.) Korm.rend. a gyümölcs-ültetvény
telepítését engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről
az Osztály által kezelt tervdokumentációk (fejlesztési, felújítási stb.)
vonatkozásában gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,
szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a szabadidőközpontok 2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő védelméről és
fenntartását, illetve fejlesztését,
az erdőgazdálkodásról
ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők erdőgazdálkodási és 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő
szakirányítási feladatait,
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. tv. végrehajtásának szabályairól
szakhatóságként lép fel a közlekedési hatóság utak építési 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Nemzeti
engedélyezési eljárásaiban a helyi természetvédelemre kiterjedően,
Közlekedési Hatóságról 3. sz. melléklet 9. pont
szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati
törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és és Földtani Hivatalról 2. melléklet 10. pontja
építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának első és másodfokú engedélyezési
eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően,
szakhatóságként lép fel a Nemzeti Hírközlési Hatóság elektronikus 362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési
hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok
műtárgyakkal kapcsolatos eljárásában a helyi természetvédelemre kijelöléséről,
valamint
egyes
szakhatósági
kiterjedően,
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 1.
melléklet 4. pontja
gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, köz-parkolók és Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról és A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. és
felújításáról a helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve a végrehajtási rendeletei
mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően. Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból
Ezen munkákat vállalkozásba adja és lebonyolítja, biztosítja a megvalósuló beszerzésekről szóló 12/2006 (III.07.) sz.
műszaki ellenőrzést stb.,
Önk. rendelete

21/2007. (XII.12) sz. belső szabályzata a közbeszerzési
szabályzatról szóló 5/2007. (II.01.) sz. belső szabályzata
módosításáról
biztosítja a helyi közutak, járdák és kerékpárutak téli útüzemeltetését, Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról
és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló
46/2004 (XII.03) sz. önk. rendelet
ellátja
az
önkormányzat
kezelésében
lévő
utak Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
forgalomszabályozását, a közúti jelzések elhelyezését és fenntartását, A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.05.)
KPM- BM együttes rendelet
Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból
megvalósuló beszerzésekről szóló 12/2006 (III.07) sz.
Önk. rendelete
a Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal közösen részt vesz a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
közlekedési koncepció kidolgozásában, gondoskodik annak A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.
megvalósításáról,
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet

előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak árhatósági megállapítását, Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
A helyi tömegközlekedés igénybevételének szabályairól
szóló 36/2003 (XI.28.) sz. önk. rendelet
előkészíti a fizetőparkolók működési rendjére vonatkozó változtatások A fizető parkolók működéséről és igénybevételük
jóváhagyását,
rendjéről szóló 19/1997 (V.22.) sz. önk. rendelet

együttműködik az állami utak kezelőjével a közutak, csomópontok, Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
jelzőlámpák üzemeltetése érdekében,
A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet
a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
hozzájárulást ad ki, ellenőrzi az igénybevételt, és a kiadott A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM
hozzájárulásokról nyilvántartást vezet,
rend,
Zalaegerszeg város területén a helyi közút nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 26/2005. (VI.17.)
sz. önk. rendelet,
közútkezelői nyilatkozatot, állásfoglalást, hozzájárulást ad ki építési Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
engedélyezési eljáráshoz, túlsúlyos vagy mérethatárt meghaladó A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM
járművek közlekedéséhez, közúthoz történő útcsatlakozás, kapubejáró rendelet
létesítéséhez,
javaslatot tesz a helyi közút üzemeltetési feladatainak, felújításának
pénzügyi tervezésére (költségvetési tervezésre),
közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe
vehető pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok
összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok
tekintetében,
eljár az útépítési hozzájárulás megállapításával, a részletfizetés Az útépítési hozzájárulásról szóló 2/2007. (II.09.) sz.
engedélyezésével, a hozzájárulás beszedésével kapcsolatos ügyekben, önkormányzati rendelet
együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések
realizálásában,
kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 2000. évi C. törvény a számvitelről
megvalósult közút, közparkoló és műtárgyaik felújítása aktiválását a ZMJV Polgármesteri Hivatala 10/2008. (IV.30.) sz. belső
Közgazdasági osztálynál,
szabályzata „Számviteli politika”
az Osztály által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában
gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,
ellátja
az
önkormányzat
kezelésében
lévő
utak Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
forgalomszabályozását, a közúti jelzések elhelyezését és fenntartását, A közúti közlekedés szabályairól szóló
többször
módosított 1/1975. (II.05.) KPM- BM együttes rendelet
Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból
megvalósuló beszerzésekről szóló többször módosított
12/2006 (III.07) sz. önk. rendelete
gondoskodik a meglévő intézményi épület felújítási célok
előkészítéséről, lebonyolításáról, a vonatkozó tárgyi és eljárási
jogszabályok, vezetői utasítások betartáásról
javaslatot tesz az üzemeltetési feladatok, felújítások pénzügyi
tervezésére (költségvetési tervezésre),

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a
feladatkörébe sorolt felújítások terveztetéséről és szükség szerinti
engedélyeztetéséről a Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal történő
egyeztetést követően,

2003. évi CXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz. önk.
rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv.
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 215/2010. (VII.9.)
Kormányrendelet
45/2004. BM-KvVM (VII. 26.) rendelet
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
1998. évi XXVI. törvény
1992. évi XXXVIII. tv. 15/A és 15/B §
(üvegzsebtörvény)
beszerzi a nem engedélyköteles felújítások indításához szükséges 113/1998. (VI.10.) sz. Kormány-rendelet
állásfoglalásokat, nyilatkozatokat,
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet
15/2000. (XI.16.) KöViM rendelete
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 29. §
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott felújítások vállalkozásba 2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási rendeletei
adásáról,
PTK szerződéseket szabályozó vonatkozó részei
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz. önk.
rendelet.
ZMJVK költségvetési rendelete
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 244/2006. (XII.5.)
Kormányrendelet
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend.
1992. évi XXXVIII. tv. 15/A és 15/B §
(üvegzsebtörvény)
részt vesz az osztály feladatkörébe tartozó közbeszerzési eljárások 2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási rendeletei
cselekményeinek és tendertechnikai eseményeinek lebonyolításában,
az építményt átadja a kezelő részére,
kezdeményezi a megvalósult felújítások aktiválását a Közgazdasági
Osztálynál,
a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására vonatkozóan, 181/2003.(XI.5.) Kormányrendelet.
ellátja a közvilágítási berendezések létesítésével, üzemeltetésével 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet
kapcsolatos eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat és
hatásköröket a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően,
részt vesz a villamosenergia szállítási szerződés megkötésében,
2007. évi LXXXVI. törvény
2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási rendeletei
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz. önk.
rendelet.
az Osztály által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában
gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,
az önkormányzati fenntartású intézményeknél kazán-karbantartási Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
feladatok ellátására beszerzési eljárás lefolytatása.
önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból
megvalósuló beszerzésekről szóló többször módosított
12/2006. (III.07.) számú önkormányzati rendelete



A Közgazdasági Osztály Számviteli Csoportjának feladatait felsoroló táblázatban
az alábbi szövegrész helyébe:

Ellátja a hivatalhoz kapcsolódó részben önálló szervezetek számviteli
információs feladatait. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a részben önálló
szervezettel.

292/2009. (XII.19.) Korm.rend.

az alábbi szöveg lép:
Ellátja a hivatalhoz kapcsolódó önálló szervezetek számviteli információs
292/2009. (XII.19.) Korm.rend.
feladatait. Folyamatos kapcsolatot tart fenn azok munkaszervezetével,



Az Önkormányzati Osztály Testületi
táblázatban az alábbi szövegrész helyébe:

Csoportjának

feladatait

felsoroló

ellátja a közalapítványok, társulások közgyűlés előtti beszámoltatásával
kapcsolatos feladatokat, valamint kapcsolatot tart a Zalaegerszeg
Közbiztonságáért Közalapítvánnyal
bizottsági határozatok és jegyzőkönyvek törvényességi ellenőrzésével,
megőrzésével, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatalhoz történő
továbbításával kapcsolatos feladatok ellátása

2006. évi LXV. tv. 1. §, 310/2004. sz. kgy.
határozat,
1997. évi CXXXV. tv. 6. § (4) bek.
1990. évi LXV. tv. 17. § (2) bek., 23. § (3) bek.

az alábbi szöveg lép:
ellátja a közalapítványok, társulások közgyűlés előtti beszámoltatásával 2006. évi LXV. tv. 1. §, 310/2004. sz. kgy.
kapcsolatos feladatokat
határozat,
1997. évi CXXXV. tv. 6. § (4) bek.
bizottsági határozatok és jegyzőkönyvek törvényességi ellenőrzésével, 1990. évi LXV. tv. 17. § (2) bek., 23. § (3) bek.
megőrzésével, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz történő továbbításával
kapcsolatos feladatok ellátása



A POLGÁRMESTER KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁTARTOZIK rész az
alábbiakkal egészül ki:
Controller

Az önkormányzat gazdaságirányítási tevékenységének segítése, az önkormányzat
befektetés támogató programjának információ adással történő támogatása.
figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdon működését és hasznosítását,
javaslatot készít annak hatékony működtetésére
Figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú és az önkormányzati érdekeltségű
gazdasági társaságok működését, erről szükség szerint, de legalább negyedévi
gyakorisággal tájékoztatja a polgármestert. Véleményezi a gazdasági társaságok
üzleti terveit, éves beszámolóit, előterjesztéseket készít és a polgármester
megbízásából részt vesz a társaságok taggyűlésein.

1990. évi LXV. tv. 1. §, (6) bek., 9. § (4)
bek.
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bek.
2006. évi IV. tv;
2006. évi V. tv.

A Polgármester és a területért felelős alpolgármester irányításával részt vesz a 197/2006. (IX.14.) sz. kgy.hat.
befektetés támogató program végrehajtásában, különösen a szükséges információk 79/2011. (IV.14.) sz. kgy.hat.
begyűjtésében, bemutatkozó anyagok készítésében, idegen nyelvű delegációk
fogadásában.
A Polgármester és a területért felelős alpolgármester irányításával részt vesz a Deák
Ferenc Új Városépítő Program végrehajtásában.

kiegészítő, kisegítő tevékenység
Ellátja a Gazdasági Szenátus működésével kapcsolatos előkészítő, információ áramoltatással kapcsolatos feladatokat.
Kapcsolatot tart, együttműködik a Hivatal Közgazdasági Osztályának vezetőjével, illetve a Városfejlesztési és Tervezési Osztály
vezetőjével, továbbá az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok ügyvezetőivel.
Figyelemmel a nemzetközi, illetve magyarországi gazdasági folyamatokra igény szerint szakmai elemzéseket, javaslatokat készít
a polgármester, illetve a közgyűlés szakbizottságai számára.

II.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 15.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

„Zalaegerszegen
Végzett
Tárgy: A
névhasználatához hozzájárulás

Közgazdászok

Közhasznú

Egyesület”

ZMJVK 150/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a „Zalaegerszegen
Végzett Közgazdászok Közhasznú Egyesület” (Székhelye: 8900 Zalaegerszeg,
Gasparich u. 18/A.) teljes, illetve rövidített nevében Zalaegerszeg település neve
szerepeljen.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2011. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 151/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családfesztivál Alapítvány
részére – a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának
megfelelően – 200 eFt összegű támogatást nyújt „Családfesztivál 2011.”
megrendezésének céljára, a népjóléti ágazat rendelkezésére álló „címzett
adórész” pénzkerete terhére.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kiutalása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság határozatának megfelelően – az Énekmondó Alapítvány részére 50e Ft
összegű támogatást nyújt 35 éves jubileumi programjának és az Advent varázsa
című rendezvényének lebonyolításához.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kiutalása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

3.

2011. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

2011. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gyermekek
Egészségéért Alapítvány részére - a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javaslatának megfelelően - 200 eFt összegű támogatást nyújt „parlagfű
allergiás zalaegerszegi gyermekek immunterápiás programjának” támogatásának
céljára, a népjóléti ágazat rendelkezésére álló „címzett adórész” pénzkerete
terhére.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2011. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Rovásírásos helységnév táblák kihelyezése
ZMJVK 152/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Zalaegerszegi Alapszervezete a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága ZAL-497/2/2011. számú közútkezelői
hozzájárulásában foglaltak alapján Zalaegerszegen a 74. sz. főút (48+40 km sz.
sz. j.), a 7410 jelű út (8+090 km sz. sz. j.), a 7401 jelű út (2+850 km sz. sz. b.), a
7405 jelű út (0+670 km sz. sz. b.), valamint a 76. sz. főút (60+670 km sz. sz. b.)
mentén rovásírásos helységnév táblákat helyezzen ki.
A rovásírásos helységnév táblák latinbetűs átirata: Zalaegerszeg.
A közgyűlés a táblák kihelyezéséhez anyagi támogatást nem nyújt.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága ZAL-992/2/2011. számú
közútkezelői hozzájárulásában foglaltak alapján Zalaegerszeg 76. sz. főút
(59+558 km sz. j.), a 76. sz. főút (60+723 km sz. b.), a 7404 jelű út (0+380 km
sz. b.), valamint a 7406 jelű út (3+433 km sz. j.) mentén rovásírásos helységnév
táblák kerülnek kihelyezésre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2011. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott „Andráshida 800. évforduló
rendezvény" előirányzat terhére.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2011. július 1.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye megszüntetése
ZMJVK 153/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők
Nappali Intézményét 2011. szeptember 30. napjával megszűnteti, az intézmény
megszüntető okiratát jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a megszüntető okirat aláírására, valamint a
törlési kérelem benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2011. július 10.
Gyutai Csaba polgármester

2.

A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az érintett közalkalmazottakat és a
közalkalmazotti képviselőt tájékoztassa. A közgyűlés felkéri továbbá az
Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete vezetőjét, hogy az
intézmény megszüntetésével kapcsolatos gazdasági feladatok ellátásáról, a
leltározásról, a költségvetési beszámoló elkészítéséről, a vagyonátadás
lebonyolításáról gondoskodjon.
Határidő: tájékoztatásra:
Felelős:

2011. augusztus 15.
2011. október 31.
Dr. Kovács Gábor jegyző
felkérésre: Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője

Tárgy: Szándéknyilatkozat
támogatására

Egyházi

Idősellátó

Szolgálat

szakmai

modelljének

ZMJVK 154/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Pais Dezső Általános Iskola
használaton kívüli épületében az Egyházi Idősellátó Szolgálat kialakítását. Az épület
biztosításának konkrét feltételeiről a közgyűlés a beruházáshoz szükséges források
rendelkezésre állását követően - a beruházás részleteinek, valamint az épület
üzemeltetési, feladat-ellátási feltételeinek ismeretében - dönt. A közgyűlés a
szándéknyilatkozatát 2012. május 31-ig tartja fenn.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Notre Dame Női Kanonok- és
Tanítórendet tájékoztassa.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az épület biztosításának feltételeiről
a szükséges tárgyalásokat folytassa le, és annak eredményét terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

az értesítésre:
2011. július 1.
a közgyűlési előterjesztésre: 2012. május 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi 5139 hrsz-ú (Halom u. 40.) ingatlanra vonatkozó adásvételi
szerződés megszüntetése
ZMJVK 155/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a 2008. november 27-én
Pataki Gizellával a zalaegerszegi 5139 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában
megkötött adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez és
ezzel egyidejűleg az önkormányzat jelzálogjogának törléséhez.
A közgyűlés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a zalaegerszegi
5139 hrsz-ú földterület tulajdonosa nevében megadja tulajdonosi hozzájárulását a
Pataki Gizella által a zalaegerszegi 5139/A hrsz-ú lakóházon végzett engedély nélküli
épület bővítésére vonatkozó fennmaradási és továbbépítési engedélyhez.
A vevő által befizetett összesen 140.000,- Ft vételárrész az épület bővítménye által
elfoglalt földterület egyszeri és egyösszegű használati díjaként kerül elszámolásra.

Az épület bővítményének és az arra vonatkozó földhasználatnak az ingatlannyilvántartásban történő rendezéséhez szükséges feladatok elvégzése és költségek
viselése a földhasználót terhelik.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi döntésről a vevőt és Zalalövő
Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi Hatóságát tájékoztassa.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés
megszüntetéséről és az épület bővítmény földhasználatáról szóló okiratokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

tájékoztatásra:
2011. július 31.
okiratok aláírására: 2011. október 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi 6584/3 hrsz-ú ingatlan (Körmendi úti SHELL töltőállomás)
használati jogának meghosszabbítása
ZMJVK 156/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező zalaegerszegi 6584/3 hrsz-ú, kivett benzinkút
megnevezésű, 7548 m2 területű ingatlan használata vonatkozásában
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SHELL Hungary Zrt.
között fennállt szerződés 2011. május 29. napjától történő meghosszabbításához
az ingatlanon található épület helyzetének ingatlan-nyilvántartási rendezéséig (az
épület által elfoglalt területre földhasználati vagy adásvételi szerződés
megkötése), de legfeljebb 2011. szeptember 30. napjáig. A közgyűlés a teljes
ingatlanra vonatkozó induló használati díjat 754.800,- Ft+ÁFA/hó összegben
határozza meg.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a SHELL Hungary Zrt-vel a
használatra vonatkozó szerződés meghosszabbítása kapcsán a fizetendő
használati díjban történő megállapodáshoz szükséges egyeztetéseket lefolytassa.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlan használati jogának
meghosszabbítására vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

2011. július 31.
Gyutai Csaba polgármester

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a SHELL Hungary Zrt-vel a
zalaegerszegi 6584/3 hrsz-ú ingatlanon található épület ingatlan-nyilvántartási
helyzetének rendezéséhez szükséges egyeztetéseket folytassa le és annak
eredményét terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2011. szeptember 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi 4233 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadása
ZMJVK 157/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a zalaegerszegi 4233 hrsz-ú,
beépítetlen terület megnevezésű, 2348 m2 területű ingatlan térítésmentes átadásához a

Jézus Szíve Ferences Plébánia (Zalaegerszeg, Gasparich u. 1.) részére Mindszentyemlékház vagy emlékpark létesítése, valamint működtetése céljára.
A Plébániának az ingatlan mindenkori kezelését, gondozását biztosítania kell,
valamint el kell végeznie a terület parkosítását.
A közgyűlés a térítésmentesen átadásra kerülő ingatlan forgalmi értékét az
ingatlanforgalmi értékbecslés alapján 18.600.000,- Ft összegben határozza meg,
melyet ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.
A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos minden költség a Plébániát terheli.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes átadásról szóló
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a megállapodás aláírására: 2011. augusztus 31.
megvalósításra:
2017. augusztus 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Hosszú Távú Fejlesztési Stratégiájának
felülvizsgálata
ZMJVK 158/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a város hosszú távú fejlesztési
stratégiájában változtatásokat nem javasol. Felkéri a polgármestert, hogy legközelebb,
a 2014-2020-as középtávú fejlesztési program elfogadásával együtt készítsen újabb
értékelést.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Történelmi Városközpont Rehabilitációs
Programja 2007-2008-as Akcióterületi Terve módosítása

és

Revitalizációs

ZMJVK 159/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Integrált
Városfejlesztési Stratégia és a Végleges Akcióterületi Terv módosításaival: a
Piac tér alá tervezett mélyparkoló projektelem helyett a, felszíni parkoló
építésével a Budai Nagy Antal u. és Várkör közötti önkormányzati területen; b, a
Városfejlesztő Zrt., mint projektgazda beruházásában mélyparkoló építésével a
Sütő utcában; és c, Ügyfélszolgálati Iroda építésével a Sütő utcában. Felkéri a
polgármestert, gondoskodjon a módosítások átvezetéséről, továbbá a döntésről
tájékoztassa a Közreműködő Szervezetet.
Határidő:
Felelős:

2.

2011. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szükséges pótlólagos önerő
összegét 46 millió Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendeletében szereplő, a
projekt kiegészítő forrásaként tervezett hitel igénybevételével biztosítja.
Határidő:
2011. III. negyedévi költségvetés módosítása
Felelős:
Gyutai Csaba polgármester

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Budai Nagy Antal utcai felszíni
parkolót fizető parkolóként kívánja üzemeltetni, felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges tárgyalásokat bonyolítsa le a parkoló üzemeltetésével kapcsolatban, és
gondoskodjon a közterület-használati szerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

2011. szeptember 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Aquacity üzemeltetési szerződésének módosítása
ZMJVK 160/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-vel
a zalaegerszegi Aquacity kizárólagos üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési
szerződés 2. számú módosításának tartalmát megismerte, és az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2011. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A helyi autóbusz menetrend módosítása
ZMJVK 161/2011. (VI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Zala Volán
Közlekedési ZRt. és az Önkormányzat között, a helyi menetrendszerinti
autóbusszal történő személyszállítás tárgyában 2004. december 22-én létrejött
közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint
1.1. A közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 1.
sz. melléklete lép.
1.2. A közszolgáltatási szerződés 2 sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 2.
sz. melléklete lép.

2.

A helyi autóbusz menetrendjének módosítására 2011. július 9-től kezdődően ill. az „55” jelzésű járat tekintetében június 16-tól, a „44” és a „C4” járatok
tekintetében augusztus 1-től - jelen előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt
Menetrendi Értesítés szerint kerüljön sor.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
szerződés- módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2011. július 9.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város drogellenes stratégiájának megújítása
ZMJVK 162/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. – 2017. évek közötti időszakra
szóló drogellenes stratégiát elfogadja.
A Közgyűlés gondoskodik arról, hogy a stratégia végrehajtását és általában a
kábítószer-ellenes tevékenységet az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a
Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság minden év májusában tekintse
át.
A Közgyűlés gondoskodik továbbá arról, hogy új nemzeti stratégia születése esetén a
városi drogellenes stratégia szempontrendszere, célkitűzései felülvizsgálatra és amennyiben szükséges - azzal harmonizálásra kerüljenek.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetem Egészség-tudományi
Karával
ZMJVK 163/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karával, a Zala Megyei Önkormányzattal, a Zala Megyei
Kórházzal, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft-vel, a
keszthelyi Városi Kórházzal, a Kanizsai Dorottya Kórházzal, a Deák Ferenc és
Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskolával, valamint a Zalaegerszeg
Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési
Központjának fejlesztése érdekében együttműködési megállapodást köt. A közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletéhez csatolt együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2011. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
ZMJVK 164/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal – elfogadja a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, amely 2011. szeptember 1-jén
lép hatályba.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnökét, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2011. július 15.
Gecse Péter, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
felkérésre:
Rigó Csabáné,
a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott
közalapítványok 2010. évi tevékenységéről
ZMJVK 165/2011. (VI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány, a „Lakhatásért” Közalapítvány, valamint a
Millecentenáriumi Közalapítvány 2010. évről szóló tájékoztatóját.
Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítványok Kuratóriumának elnökeit a döntésről
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2011. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2011. június 23-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:












az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ működéséről
a Kölcsey Ferenc Gimnázium működéséről
a Zrínyi Miklós Gimnázium működéséről
a Csány László Közgadasági Szakközépiskola működéséről
a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola
működéséről
a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola működéséről
a Páterdombi Szakképző Iskola működéséről
a Városi Középiskolai Kollégium működéséről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes
Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja végrehajtásáról
külföldi utazásokról (Marosvásárhely, Szurgut)

Tájékoztató a 2011. június 23-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Kitüntetési javaslat
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 166/2011. (VI.23.) számú
határozatával támogatja a Kossuth-díjra való felterjesztést.
Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 167/2011. (VI.23.) számú
határozatával két fő önkormányzati bérlakáshoz jutását támogatja, közgyűlési
lakáskeret terhére.
Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 168/2011. (VI.23.) számú
határozatával önkormányzati bérlakásra határozott idejű bérleti szerződést köt.
Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 169/2011. (VI.23.) számú
határozatával önkormányzati bérlakásra határozott idejű bérleti szerződést köt.

Tárgy: Méltányossági ápolási díj kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 170/2011. (VI.23.) számú
határozatával a fellebbezést elutasította, az I. fokú határozatot helyben hagyta.
Tárgy: „Hazavárunk” ösztöndíj kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 171/2011. (VI.23.) számú
határozatával a fellebbezést helyben hagyja, az I. fokú határozatot pedig
megváltoztatja.
Tárgy: „Hazavárunk” ösztöndíj kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 172/2011. (VI.23.) számú
határozatával a fellebbezést helyben hagyja, az I. fokú határozatot pedig
megváltoztatja.
Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. beruházásához (Zalaegerszeg, Deák tér 3-6.
szám alatti tömbrekonstrukció) történő hitelfelvétel jóváhagyása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 173/2011. (VI.23.) számú
határozatával jóváhagyja a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. beruházásához történő
hitelfelvételt.
Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetőjének lemondása vezetői tisztségéről, a
gazdasági társaság ügyvezetői munkakörének betöltése, az ügyvezető 2011. évi
prémiumfeladatainak kiegészítése, valamint a Kvártélyház Kft. ügyvezetője megbízási
szerződésének módosítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2011. (VI.23.) számú
határozatával tudomásul veszi a Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetőjének
lemondását, valamint határozott időtartamra Tompa Gábort választja meg új
ügyvezetőnek.

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRAT
amely abból a célból készült, hogy az 1.) pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv
74/A-74/G §-ai, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény alapján tartós közérdekű
célra jogi személyként működő közalapítványt hozzon létre és működtessen az alábbiak
szerint:
1.) A közalapítvány alapítója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
2.) A közalapítvány neve:
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány
3.) A közalapítvány székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
4.) A közalapítvány célja és tevékenysége:
A közalapítvány célja a zalaegerszegi felsőfokú oktatás működésének és fejlesztésének
támogatása.
A közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c. 4. pontja alapján a
közalapítvány kiemelten közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyekről, a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése, a 6.
§ (1) a) pontja alapján az önkormányzat kíván, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (II.9.) számú rendelete
8. § (3) bekezdés g.) pontja alapján az önkormányzatnak kell gondoskodni.
5.) A közalapítvány működésének időtartama:
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
6.) A közalapítvány vagyona:
Az alapító a 4.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Rt. Zala Megyei
Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönített számlán 500.000 (azaz Ötszázezer)
Ft-ot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként.

A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki, természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, aki a 4.) pontban
meghatározott cél eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal,
vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és elfogadja az ezen alapító okiratban
megfogalmazott feltételeket. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.
A benyújtott csatlakozási kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a
Kuratórium dönt.
7.) A közalapítvány gazdálkodásának és a vagyon felhasználásának módja:
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány kezelő szervét, a Kuratóriumot
illeti meg.
A Kuratórium a közalapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe
helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat, illetve
kiemelkedően közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
vállalkozásokban vehet részt. Nem lehet azonban vállalkozásnak korlátlan felelős tagja, és a
fenti tevékenysége nem veszélyeztetheti a közalapítvány működését.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére,
vagyis a zalaegerszegi nappali tagozatú felsőfokú oktatás feltételei megteremtésének és
működésének támogatására, e körben különösen a következőkre fordítani:
- a felsőfokú képzéshez kapcsolódó eszközigény biztosítása
- a felsőfokú intézmények működésének támogatása
- a felsőfokú intézmények fejlesztésének támogatása
- az oktatási körülmények javítása
- a felsőfokú képzésben oktató tanárok szakmai és anyagi elismerése
- PhD-ösztöndíjak meghirdetése és finanszírozása
A közalapítvány nem folytathat elsődlegesen gazdálkodási tevékenységet.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
A közalapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka,
illetve a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó
bevételek, az adományok és vagyonrendelések használhatók fel. A közalapítvány vagyonának
célszerinti tevékenységre történő felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni. A
közalapítvány szolgáltatásai igénybe vételének lehetőségét a ZalaEgerszeG című lapban teszi
közzé, a szolgáltatás igénybevétele írásban, a Kuratórium elnökéhez címzetten
kezdeményezhető, amelyről a kuratórium a legközelebbi ülésen dönt. A szerződésben
rögzített, illetve az állandó működési kiadások operatív intézése a közalapítvány
igazgatójának feladata.
A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe
a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel
nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A pályázat kiírásáról a kuratórium

gondoskodik. Az eljárási rendet a kuratórium által jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell rögzíteni.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban
foglalt célokra.
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány
alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.
8.) A közalapítvány kezelő szerve:
A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen okiratban megjelölt kurátorokból álló 14 fős
Kuratórium.
A Kuratórium elnöke:
A Kuratórium tagjai:

Lang János
Gyutai Csaba
Dr. Gyimesi Endre
Tombi Lajos István
Dr. Peterka Gabriella
Dr. Tóth József
Dr. Csidei Irén
Dr. Háry András
Manninger Jenő
Baranyai Szilvia
Bóbics Antal
Vargáné
Bérczes
Bernadett
Horváth László
Dr. Szekeres László

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 63.
8900 Zalaegerszeg, Jegenyés u. 13.
8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 23/a.
8900 Zalaegerszeg, Gyimesi út 10.
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 20.
8900 Zalaegerszeg, Jedlik Ányos út 12.
8991 Teskánd, Sport u. 4.
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 19.
8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 35.
9700 Szombathely, Őrség u. 4.
8900 Zalaegerszeg, Virágzómező út 13.
9783 Egyházasrádóc, Kossuth u. 7.
8900 Zalaegerszeg, Toposházi u. 33.
8360 Keszthely, Fejér György u. 2. I/1.

A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak szerinti
folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az Alapító Okiratban
rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. A Kuratórium szükség szerint, de legalább
évente háromszor ülésezik. A testület üléseit az elnök hívja össze, és ő gondoskodik az ülés
szabályszerű lefolytatásáról is. A napirendekre vonatkozó és a döntésekhez szükséges
előterjesztéseket, az ülést megelőzően 8 nappal, írásban a tagok rendelkezésére kell bocsátani.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein az Ellenőrző Bizottság tagjai
tanácskozási joggal részt vehetnek.

8. 1. Határozathozatal
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább kilenc tag jelen van és minden
esetben többségben vannak az olyan tagok, akik nem képviselőtestületi tagok.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni. A Kuratórium
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a Határozatok Könyvében folyamatosan
nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye és
számaránya megállapítható legyen. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység végzésére
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a
közalapítvánnyal.
A Kuratórium, mint vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki,
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szervezet által a
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
8. 2. A Kuratórium működése
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon alapítványi célra
való felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási
kérdésekben. A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról, különösen a
közalapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről szükség szerint, de legalább évente az
alapítónak és az Ellenőrző Bizottságnak, - kérésre a csatlakozóknak - köteles beszámolni, és
gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb adatait a ZalaEgerszeG című újság útján is
nyilvánosságra hozni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, a döntést
egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A Kuratórium tagjai által feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért a
közalapítvány felelős. A tag e minőségében a közalapítványnak okozott kárért a polgári jog
általános szabályai szerint felel.
A Kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja
tevékenységével a közalapítvány célját veszélyezteti, az alapító jogosult a kuratóriumot, vagy
az érintett tagot visszahívni.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét
megelőző 2 évben legalább 1 évig -, vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek
jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Kuratórium a közalapítvány működésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja
meg. A szervezeti és működési szabályzatnak egyebek mellett rendelkeznie kell:
- a kezelő szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali
módjáról,
- az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
- a közalapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.
8.3. A Kuratórium elnöke:
A Kuratórium elnöke a Közalapítványnak, mint jogi személynek teljes körű képviseleti
jogával felruházott személy. Tartós távollét (szabadság, betegség) vagy egyéb akadályoztatás
esetén képviseleti jogának egy részével a Kuratórium egy tagját írásban meghatalmazhatja.
9.) A Kuratórium ellenőrző szerve:
Az Alapító a Kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére - határozatlan időre
- 3 tagú ellenőrző bizottságot hoz létre.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Dr. Koczka Csaba
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Herbert Ferenc
Borsos József

8900 Zalaegerszeg, Alkotmány út 15.
8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 10/b.
8394 Alsópáhok, Kossuth utca 11.

Az Ellenőrző Bizottság feladata:
- az Ellenőrző Bizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni,
- az Ellenőrző Bizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a kuratórium elé terjeszteni.
Az Ellenőrző Bizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről
felvilágosítást kérni.
Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és a Kuratórium
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek megszűntetése, esetleges
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot az ellenőrző bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon
belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására az Ellenőrző
Bizottság is jogosult.

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó ügyészséget.
Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze a
napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően legalább 8 nappal
korábban kézbesíteni kell. Az Ellenőrző Bizottság ülésének összehívását az ok és a cél
megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem kézhezvételétől
számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja:
- a Kuratórium elnöke, tagja, vagy annak hozzátartozója,
- aki a szervezettel más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, illetve
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- aki a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül,
- aki az előzőekben leírt személy hozzátartozója.
10.) A Közalapítvány igazgatója:
A Közalapítvány igazgatóját a Kuratórium elnöke bízza meg határozott, vagy határozatlan
időre, a megbízási szerződést a Kuratórium jóváhagyja. A megbízási szerződés a közös
megegyezés és a rendkívüli felmondási indokokon túl csak egy hónapi idővel bontható fel.
A Közalapítvány igazgatója látja el a Közalapítvány folyamatos működéséhez, ügyeinek
operatív viteléhez szükséges teendőket. Az igazgató munkáját az Alapító Okiratban, valamint
a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott módon, a Közalapítvány céljaival
összhangban végzi.
A Kuratórium által elfogadott határozatok végrehajtásáról az igazgató gondoskodik, melyről
folyamatosan beszámol a Kuratóriumnak.
A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és a Határozatok Könyvét a Közalapítvány igazgatója
köteles vezetni és igény esetén az Alapító és a csatlakozó tagok rendelkezésére bocsátani.
Az igazgató munkája során használhatja a Polgármesteri Hivatal infrastruktúráját.
Az igazgató elkészíti a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát és ügyrendjét,
azokat a Kuratórium elé terjeszti; és ellát minden egyéb a Közalapítvány működésével
kapcsolatos adminisztratív feladatot.
11.) A Kuratórium képviselete:
A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb hatóság előtt
történő képviselete a Kuratórium elnökének feladata. A bankszámláról történő
utalványozáshoz, készpénz felvételéhez Lang János a kuratórium elnöke és Dr. Peterka
Gabriella kuratóriumi tag és Tóth József kuratóriumi tag jogosult. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges,
melyek közül az egyik a kuratórium elnöke.

12.) Záró rendelkezések:
A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, s ekkor nyeri el jogi
személyiségét is.
Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK, a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. tv. valamint a közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell
tenni.
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június 23-i
ülésén hozott 146/2011. (VI.23.) sz. határozatával jóváhagyta.

Zalaegerszeg, 2011. június 23.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Gyutai Csaba
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2011. II. félévi

MUNKATERVE
NYÁRI SZÜNET
2011. szeptember 15.
1. Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. augusztus 29.
2. A 2011. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. augusztus 29.
3. Pályázat benyújtása közalkalmazotti
hozzájárulás igénylésére
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Az előkészítésben részt vesz:
Az előterjesztés elkészítésének határideje:

létszámcsökkentéssel

kapcsolatos

egyszeri

Közgazdasági Osztály
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
2011. augusztus 29.

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012.
évi fordulójához
(Javasolta: Népjóléti Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Népjóléti Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Szociális,
Egészségügyi
és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésének határideje:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági Bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. augusztus 29.

5. Tájékoztató Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi
tevékenységéről
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Társulás
Az előkészítésben részt vesz:
Gazdasági Bizottság
Városfejlesztési,
Üzemeltetési
és
Tervezési Bizottság
Szociális,
Egészségügyi
és
Esélyegyenlőségi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. augusztus 29.

2011. október 20.
1. 2011. évi közmeghallgatás megszervezése
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Az előkészítésben részt vesz:
Az előterjesztés elkészítésének határideje:

Önkormányzati Osztály
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. szeptember 26.

2011. november 24.
1. Javaslat a Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulásban résztvevő önkormányzatok és
intézményeik 2012. évi Ellenőrzési Munkatervére
(Javasolta: Ellenőrzési Iroda)
Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor jegyző
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Ellenőrzési Iroda
Az előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Városfejlesztési,
Üzemeltetési
és
Tervezési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. október 28.

2. Előterjesztés a lakásalap 2012. évi tervezett felhasználásáról
(Javasolta: Népjóléti Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Népjóléti Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Szociális,
Egészségügyi
Esélyegyenlőségi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Városfejlesztési,
Üzemeltetési
Tervezési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. október 28.
3. A 2012. évi költségvetési koncepció
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Az előkészítésben részt vesz:
Az előterjesztés elkészítésének határideje:

és
és

Közgazdasági Osztály
Valamennyi bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. október 28.

4. Tájékoztató az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. október 28.
5.

Javaslat „Zalaegerszegért Díj” odaítélésére
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Az előkészítésben részt vesz:
Az előterjesztés elkészítésének határideje:

Önkormányzati Osztály
Valamennyi bizottság
2011. október 28.

2011. december 21.
1. Intézményi normatívák megállapítása 2012. évre
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális,
Egészségügyi
és
Esélyegyenlőségi Bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. december 5.

2. A 2011. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. december 5.
3. Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél folyó
munkahelyi étkeztetésről és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 3/1991.
(III.7.) önkormányzati rendelet módosítása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális,
Egészségügyi
és
Esélyegyenlőségi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. december 5.
4. Előterjesztés a 2012. évi lakáshasznosítási tervre
(Javasolta: Népjóléti Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Népjóléti Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Szociális,
Egészségügyi
Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfejlesztési,
Üzemeltetési
Tervezési Bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. december 5.

és
és

5. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi előzetes üzleti
tervének elfogadása, az ügyvezetők 2012. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
(Javasolta: Polgármesteri Iroda)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Polgármesteri Iroda
Az előkészítésben részt vesz:
Városfejlesztési,
Üzemeltetési
és
Tervezési Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Felügyelő bizottságok
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. december 5.

6. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatait érintő 2011. évi
eseményekről
(Javasolta: Polgármesteri Iroda)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Polgármesteri Iroda
Az előkészítésben részt vesz:
Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. december 5.
7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. I. félévi munkatervének jóváhagyása
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. december 5.
8. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott
társulások 2011. évi tevékenységéről
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Társulások
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. december 5.
9. Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra Mecénása Díj” odaítélésére
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. december 5.
10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város esélyegyenlőségi programjának aktualizálása
(Javasolta: Népjóléti Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Népjóléti Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Szociális,
Egészségügyi
és
Esélyegyenlőségi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
Gazdasági Bizottság
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2011. december 5.
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