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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 13. § (3) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 21. § (5) bekezdésében, 23. §ában, 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a az alábbi (39)
bekezdéssel egészül ki:
„(39) Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés: a frakciónként külön gyűjtött hulladékoknak a
keletkezés helyén a közszolgáltató által történő rendszeres begyűjtése.”
2. §
A R. 11. § (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogy:]
„c) a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt hulladékgyűjtő szigeteken, hulladékgyűjtő
udvarokon elhelyezett edényzetekben, valamint házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
esetén az erre rendszeresített gyűjtőedényben vagy zsákban a külön gyűjtendő hulladékát
a 2. sz. melléklet szerinti megosztásban elhelyezze,”
3.§
A R. 30. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A háztartásban keletkező veszélyes hulladékokat a közszolgáltató az általa üzemeltetett
hulladékudvarban veszi át. Az átvételi költségeket a közszolgáltatási díj tartalmazza.”
4. §
A R. 32. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az ingatlantulajdonos a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára
kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvarokon a hulladékfajta szerinti
elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényben, valamint házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
esetén az erre rendszeresített gyűjtőedényben vagy zsákban helyezheti el.”
5. §
A R. 33. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető 2. sz.
mellékletben meghatározott anyagokat a Közszolgáltató által működtetett
hulladékgyűjtő szigeteken, hulladékgyűjtő udvarokon, valamint házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés esetén az erre rendszeresített gyűjtőedényben vagy zsákban köteles
elhelyezni. Az önkormányzati és oktatási intézmények kötelesek a települési szilárd
hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető 2. sz. mellékletben meghatározott
anyagokat a területükön elhelyezett szelektív gyűjtőedényekben gyűjteni.”
6. §
A R. 33. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A hulladékgyűjtő szigeteken, udvarokon, önkormányzati és oktatási intézmények
területén elhelyezett gyűjtőedényekben, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés esetén
az erre rendszeresített gyűjtőedényben vagy zsákban kizárólag az azokon lévő
feliratoknak megfelelő anyagú hulladékokat szabad elhelyezni.”
7. §
A R. 33. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezeléséről a
Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési szilárd hulladék
hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő
telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken, hulladékgyűjtő udvarokon,
önkormányzati és oktatási intézmények területén elhelyezett gyűjtőedényzet szükség
szerinti ürítését, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés esetén az erre rendszeresített
gyűjtőedények vagy zsákok előre meghirdetett időpontban történő begyűjtését, a
hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi. Jogosult a közszolgáltató az
így gyűjtött hulladék értékesítésére is. A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből
befolyó tiszta bevételét a hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó javaslata
során köteles díjcsökkentő tényezőként számításba venni.”
8. §
A R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
9. §
Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Melléklet az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
„2. sz. melléklet a 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelethez
Szelektíven gyűjtendő anyagkategóriák:
-

műanyag
papír
üveg
fém
fa és zöld hulladék
lim-lom
építési és bontási hulladék
elektronikai hulladék
veszélyes hulladék
biohulladék

Az egyes anyagkategóriákon belül az összetételre (pl. fém esetében alumínium, vas stb.;
műanyag esetében etilén, PVC stb.), illetve termékre vonatkozó konkrét kikötéseket a
közszolgáltató az aktuális hasznosíthatósági lehetőségek alapján határozza meg.
A szelektív gyűjtésre alkalmas anyagok, termékek megnevezését a közszolgáltató a
rendszeresített közterületi konténeren feltünteti.
Gyűjtőszigetek:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alkotmány u. 6
Alsóerdei u. 5.
Apáczai tér 1-3.
Arany J. u. 67.
Átalszegett u 169-173.
Átalszegett u. 15.
Átalszegett u. 23/B.
Átalszegett u. 29-33.
Átalszegett u. 35-140.
Balatoni u. 3., Kovács K. 3. számmal szemben
Baross G. u. 21.
Baross G. u. 25/C.
Baross G. u. 27-61.
Bartók Béla u. 21/C
Bazitai u. 5.
Berzsenyi D. u. 15-17. sz. mögött
Berzsenyi D. u. 20.
Berzsenyi u. 11-13.
Berzsenyi u. 28.
Besenyő-Hegyi u kereszteződés

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Bíró M. 24.
Bíró M. u. 1-15.
Bozsoki u. eleje
Ciklámen u. 6.
Cinke u. 2-8.
Czobor M. u. 8. mögött
Csutor u. 2-6.
Egry J. u. 8.
Építők u. 1-11.
Erdész u. 74. sz. mögött
Gasparich 14/A
Gasparich u. 19. mögött
Gébárti u. 134.
Göcsej P. F. u. 13-15.
Göcsej P.F. u. 4-6.
Göcsej Pataki F. u. 3.
Göcseji u. 45.
Göcseji u. 51-53.
Göcseji u. 57/B.
Hajnal u. 20.
Határjáró u. 23.
Hegyalja u. 11-13.
Hegyalja u. 11-13.
Hegyalja u. 29-41.
Hegyalja u. 48-54.
Hegyalja u. 54-60.
Hegyalja u. 59-61.
Hegyalja u. 9/A
Holub és Baross u. sarok
Iskola u. 4.
Jókai M. u. 48
Kaszaházi u. 16.
Kinizsi u. 78. mögött.
Kinizsi u. 84.
Kinizsi u. 95-97.
Kispest u. 1-11.
Kodály u. 1-13.
Kossuth u. 21-23. mögött
Kossuth u. 34. mögött
Kossuth u. 58-60.
Köztársaság u. 102.

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Köztársaság u. 69.
Köztársaság u. 78-80.
Köztársaság u. 79
Köztársaság u. 84.
Köztársaság u. 89. sz. mögött
Landorhegyi u 14/B.
Landorhegyi u. 1.
Landorhegyi u. 14/A.
Landorhegyi u. 15.
Landorhegyi u. 16/A.
Landorhegyi u. 18/B
Landorhegyi u. 20/A
Landorhegyi u. 22/A
Landorhegyi u. 24/D.
Landorhegyi u. 28. mögött
Landorhegyi u. 30-32.
Landorhegyi u. 36.
Landorhegyi u. 45.
Landorhegyi u. 9.
Madách u. 18.
Madách u. 22.
Mikes K. u. 6. mögött
Nemzetőr u. 1-11. sz. mögött
Nemzetőr u. 22-24.
Nemzetőr u. 32.
Nemzetőr u. 8.
Novák Mihály u. 2.
Olai u. 22-26.
Ölyesfalvi u. 50-52.
P.SZ.F Kollégium belső udvar
Pálóczi-H. Á. u. 13.
Pázmány P. u. 13.
Platán sor 17/A.
Platán sor 1-3. mögött
Platán sor 16/A. sz. mögött
Platán sor 25.
Platán sor 25.
Platán sor 9/B.
Platán sor 21-23.
Platán sor 36.
Platán sor 42.

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Pózva u. 54/A.
Rákóczi u. 10-22. mögött
Ságodi és Martinovics u. sarok
Síp u. 17.
Stadion u. 1
Stadion u. 2
Takarék köz 4. mögött
Toldi u. 13. I.
Vajda Lajos u. vége
Várberki u. 7. mögött
Virágzó mező u. 59.
Vizslaparki u. 1-5.
Vizslaparki u. 25.
Vizslaparki u. 29.
Vorhota u. 1/b.
Zala u. Lakópark

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
6/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
45/2005. (X.28.) 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 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed a Zalaegerszeg város, a 3. § (2) bekezdés b)-e) pontjaiban;
ia), ic), id), if) alpontjaiban és (3) bekezdés b) pontjában foglalt ellátások esetében
Zalaegerszeg város, Kispáli és Nagypáli községek közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.”
2. §
(1) Az R. 3. § (2) bekezdés j) pontja a következő jc) alponttal egészül ki:
[Szakosított ellátások:
j) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények]
„jc) fogyatékos személyek gondozóháza.”
(2) Az R. 3. § (2) bekezdés k) pontja a következő kb) alponttal egészül ki:
[k) ápolást, gondozást nyújtó intézmény]
„kb) fogyatékos személyek otthona.”
3. §
Az R. 4. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A 3. § (2) és (3) bekezdésében foglalt szociális szolgáltatások és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások iránti kérelemről, az ellátások
megszüntetéséről, a személyi térítési díj összegének megállapításáról, annak
felülvizsgálatáról az intézményvezető, a fenntartó vagy az általa megbízott személy dönt.

(7) A döntéshozó az ellátás igénybevételéről szóló döntésről értesíti az ellátást igénylőt
vagy törvényes képviselőjét. A 3. § (2) bekezdés ia), ic), id), if), ja) és ka) alpontjaiban
foglalt ellátások igénybevételének megkezdésekor az igénylővel vagy törvényes
képviselőjével az intézményvezető, a 3. § (2) bekezdés ib), jc), és kb) alpontjaiban foglalt
ellátások igénybevételének megkezdésekor a fenntartó vagy az általa megbízott személy az
Szt. 94/C. § (1) bekezdése, illetve a Gyvt. 32. §. (4) bekezdése szerinti megállapodást köt.
(8) Ha a kérelmező vagy törvényes képviselője az intézményvezető, a fenntartó vagy az
általa megbízott személy (6) bekezdés szerinti döntését vitatja, a (7) bekezdés szerinti
értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az önkormányzathoz fordulhat. A 3. § (2)
bekezdés b)-e) pontjai, valamint ia)-id), if), ja), jc), ka), kb) alpontjai, továbbá a 3. § (3)
bekezdés a), b) pontjai esetében a polgármester, a közgyűlés által átruházott hatáskörben
határozattal dönt az ellátás igénybevételéről.”
4.§
Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.§
Az önkormányzat a nappali ellátás keretében időskorúak és demens személyek nappali
ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali
ellátását, valamint hajléktalan személyek nappali ellátását biztosítja.”
5. §
Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az időskorúak nappali ellátása keretében kell biztosítani a saját otthonukban élő, 18.
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni
tartózkodásának lehetőségét.”
6. §
Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
[Fogyatékos személyek nappali ellátása]
„19.§
(1) A fogyatékos személyek nappali ellátását az önkormányzat a Magyarországi
Református Egyházzal megkötött ellátási szerződés alapján, a Mandulavirág Fogyatékkal
Élők Református Gondozóházában biztosítja.
(2) A fogyatékos személyek nappali ellátása igénybevétele iránti kérelmet a Mandulavirág
Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
(3) A nappali ellátás igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjat az intézmény
fenntartója, a Magyarországi Református Egyház határozza meg.”

7. §
Az R. a következő 21/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„ Fogyatékos személyek gondozóháza
21/A. §
(1) A fogyatékos személyek átmeneti ellátását az önkormányzat a Magyarországi
Református Egyházzal megkötött ellátási szerződés alapján, a Mandulavirág Fogyatékkal
Élők Református Gondozóházában biztosítja.
(2) A fogyatékos személyek átmeneti ellátása igénybevétele iránti kérelmet a
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza intézményvezetőjéhez kell
benyújtani.
(3) Az átmeneti ellátás igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjat az intézmény
fenntartója, a Magyarországi Református Egyház határozza meg.”
8. §
Az R. IV. fejezete a következő 22/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„ Fogyatékos személyek otthona
22/B. §
(1) A fogyatékos személyek ápolást, gondozást nyújtó ellátását az önkormányzat a
Magyarországi Református Egyházzal megkötött ellátási szerződés alapján, a Mandulavirág
Fogyatékkal Élők Református Gondozóházában biztosítja.
(2) A fogyatékos személyek ápolást, gondozást nyújtó ellátása igénybevétele iránti
kérelmet a Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza intézményvezetőjéhez
kell benyújtani.
(3) Az ápolást, gondozást nyújtó ellátás igénybevételéért fizetendő intézményi térítési
díjat az intézmény fenntartója, a Magyarországi Református Egyház határozza meg.”
9. §
(1) Az R. 23. § (5), (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A bölcsődei ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a
gyermek gondozására (nevelésére, nappali felügyeletére, a vele történő foglalkozásra) és a
gyermekétkeztetésre. A bölcsődei gondozás személyi térítési díját – a (6) bekezdésben
foglalt kivétellel – teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást a
hónap nem minden napján veszi igénybe. A bölcsődei étkeztetés személyi térítési díját az
intézményvezető az élelmezés általános forgalmi adóval növelt nyersanyagköltségének és az

igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt-ben foglalt normatív kedvezmények
figyelembevételével állapítja meg.
(6) A 7. § (11) bekezdése alapján meghatározott nyári nyitvatartási rend időtartama alatt a
bölcsődei gondozás személyi térítési díja megegyezik az igénybe vett ellátási nap és az egy
napra jutó gondozási díj szorzatával.”
(2) Az R. 23. §-a következő (7), (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A bölcsődei gondozás, az étkeztetés, valamint az alapellátáson túli szolgáltatások
intézményi térítési díjait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(8) Az intézményi jogviszony létrejöttének fennállásának, megszűnésének és
megszüntetésének részletes szabályait az Egyesített Bölcsődék Felvételi Szabályzata
tartalmazza.”
10. §
Az R. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a személyi térítési díjak
intézményvezető által történő évi felülvizsgálata után, az új személyi térítési díjak minden
évben március 1-jén kerülnek bevezetésre.”
11. §
(1) Az R. 1. számú melléklet Alapszolgáltatások: cím Nappali ellátás: alcímében a „Gyimesi
Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye Zalaegerszeg, Kis u. 8.” szövegrész helyébe a
„- Fogyatékkal élők nappali ellátása
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.”
szövegrész lép.
(2) Az R. 1. számú melléklet Szakosított ellátások: cím Átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények: alcíme a következő sorral egészül ki:
„- Fogyatékos személyek gondozóháza
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.”
(3) Az R. 1. számú melléklet Szakosított ellátások: cím Ápolást, gondozást nyújtó
intézmények: alcíme a következő sorral egészül ki:
„- Fogyatékos személyek otthona
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.”
12. §
Az R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

13. §
Az R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
14. §
Az R. 2. § (5) bekezdésében a „rendelet 17. §, 19/A. § (3), a 21. § (4), a 22/A. § (3), valamint
a 23. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „rendelet 19/A. § (3) bekezdésében, 21.§ (4)
bekezdésében, 22/A.§ (3) bekezdésében, valamint a 23. § (3) bekezdésében” szöveg lép.
15. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 4. számú melléklete.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet a 6/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások
intézményi térítési díja
I. Gyermekek napközbeni ellátása
I.I. Gyermekétkeztetés
Ellátási forma
 bölcsődei gyermekétkeztetés
 bölcsődei ellátáson kívüli
gyermekétkeztetés
 óvodai napközi otthon

általános iskolai napközi
otthon
 általános iskolai menza
 középiskolai kollégium
 középiskolai menza

Intézményi térítési díj ÁFAval növelt
napi összege
403 Ft/fő
615 Ft/fő
354 Ft /fő
458 Ft /fő
284 Ft /fő
753 Ft/fő
337 Ft/fő

I.2. Bölcsődei gondozás
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja:

5.040 Ft/hónap
240 Ft/nap

I.3. A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai
I.3.1. Időszakos gyermekfelügyelet
Intézményi térítési díj napi összege:
 heti 1 – 2 nap:
 heti 3 – 5 nap:
 félnapos ellátás heti 1 – 2 nap:
 félnapos ellátás heti 3 – 5 nap:
 bérlet 5 alkalomra egész napos ellátás:
 bérlet 5 alkalomra fél napos ellátás:

1.500 Ft/nap
1.000 Ft/nap
1.000 Ft/nap
650 Ft/nap
6.250 Ft
4.200 Ft

I.3.2. Játszóház
Óradíj összege:

300 Ft/óra

II. Szociális szolgáltatások
II.1. Étkeztetés
Intézményi térítési díj napi összege (ÁFA-val növelt):

580 Ft

Intézményi térítési díj napi összege étel kiszállítása esetén (ÁFA-val növelt):

700 Ft

II.2. Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj egy gondozási órára megállapított összege: 700 Ft
II.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 Intézményi térítési díj:

30 Ft / nap / készülék

II.4. Idősek Klubja
A nappali tartózkodás intézményi térítési díja: 50 Ft / nap

II.5. Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátása
Ellátási kategóriák
 csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén
 napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők
esetén

Intézményi térítési díj napi
összege
50 Ft
630 Ft

III. Szociális szakellátások
III.1. Idősek Gondozóháza
 Intézményi térítési díj havi összege:
 Intézményi térítési díj napi összege:

120.000 Ft
4.000 Ft

III.2. Idősek Otthona
Normatíva kategóriák
 Demens részlegen ellátott jogosult esetében
 Emelt szinten ellátott jogosult esetében
 Átlagos szinten ellátott jogosult esetében

Intézményi térítési díj
havi összege
napi összege
87.000 Ft
2.700 Ft
87.000 Ft
2.700 Ft
87.000 Ft
2.700 Ft

Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő
egyszeri hozzájárulás összege 889.000 Ft.
IV. Gyermekjóléti alapellátások
Helyettes szülői ellátás
 Intézményi térítési díj havi összege:
 Intézményi térítési díj napi összege:

17.130 Ft
571 Ft ”

2. melléklet a 6/201. (II.10.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:
Étkeztetés
(A díjak az ÁFA-t tartalmazzák)
Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában
150% alatt
150%-250%
250 % - 300 %
300%-350%
350 % - 400 %
400% felett

Fizetendő személyi térítési
díj napi összege
350 Ft
400 Ft
430 Ft
530 Ft
550 Ft
580 Ft

42.750 Ft alatt
42.750-71.250 Ft
71.250-85.500 Ft
85.500-99.750 Ft
99.750-114.000 Ft
114.000 Ft felett
Étkeztetés szállítással
(A díjak az ÁFA-t tartalmazzák)

Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában
150% alatt
150%-250%
250 % - 300 %
300%-350%
350 % - 400 %
400% felett

42.750 Ft alatt
42.750-71.250 Ft
71.250-85.500 Ft
85.500-99.750 Ft
99.750-114.000 Ft
114.000 Ft felett

Fizetendő személyi térítési
díj napi összege
450 Ft
500 Ft
550 Ft
650 Ft
670 Ft
700 Ft

A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:
Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában
150% alatt
42.750 Ft alatt
150%-250%
42.750-71.250 Ft
250 % - 300 %
71.250-85.500 Ft
300%-350%
85.500-99.750 Ft
350 % - 400 %
99.750-114.000 Ft
400% felett
114.000 Ft felett

Fizetendő személyi térítési díj
400 Ft
500 Ft
550 Ft
600 Ft
650 Ft
700 Ft

A Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátásáért
fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:

Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában
150% alatt
150%-250%
250 % - 300 %
300%-350%
350 % - 400 %
400% felett

42.750 Ft alatt
42.750-71.250 Ft
71.250-85.500 Ft
85.500-99.750Ft
99.750-114.000 Ft
114.000 Ft felett

Fizetendő személyi térítési díj
Csak napközbeni
Napközbeni
tartózkodás
tartózkodás és étkezés
esetén
400 Ft
450 Ft
50 Ft / nap
480 Ft
580 Ft
600 Ft
630 Ft”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) és
182.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) 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 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet (a továbbiakban „R”) hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésére, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. §
(1)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetési bevételeket
14.666.188 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- intézményi működési bevételek
- közhatalmi bevételek
- felhalmozási bevételek
- kapott támogatás
- TB alaptól átvett pénzeszközök
- támogatás értékű bevétel
- kölcsönök visszatérülése

2.362.466 eFt
5.430.470 eFt
930.042 eFt
4.208.146 eFt
217.882 eFt
1.497.182 eFt
20.000 eFt

Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési
szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.
(2)

A 2012. évi költségvetési kiadások összegét 16.866.424 eFt-ban hagyja jóvá, melynek
jogcímeit a (3), (5), (6) és (7) bekezdések tartalmazzák.

(3)

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

5.415.500 eFt
1.427.592 eFt
12.531 eFt
4.597.976 eFt
861.758 eFt
20.000 eFt

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

A költségvetési hiány összegét 2.200.236 eFt-ban, ebből működési hiányt 222.132 eFtban, a fejlesztési hiányt 1.978.104 eFt állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
Működési célra:
233.892 eFt
Felhalmozási célra:
1.301.422 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
Felhalmozási célú hitel felvétele
Finanszírozási bevételek összesen:

921.508 eFt
2.456.822 eFt

Finanszírozási célú kiadások:
Működési célú (átvállalt ) hitel törlesztése
Felhalmozási célú hitel és kölcsöntörlesztés
Finanszírozási kiadások összesen:

11.760 eFt
244.826 eFt
256.586 eFt

(5)

A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 583.922 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az
általános tartalék összege 5.000 eFt, a céltartalék összege 578.922 eFt.

(6)

A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 3.551.018 eFt-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás 57.819 eFt, céltartalék összege 18.163 eFt,
feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7)

A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 396.127 eFt-ban állapítja meg, melyből a
felújítási célú pénzeszközátadás 33.629 eFt, céltartalék összege 15.000 eFt, célonkénti
részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.

(8)

A működési és felhalmozási célú saját és finanszírozási pénzforgalmi és pénzforgalom
nélküli bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. számú melléklet
tartalmazza.

(9)

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 14.
számú melléklet tartalmazza.

(10) A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a
15.a és 15.b számú mellékletek tartalmazzák.
(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 16. számú
melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzatnak a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági
jellegű ellátásokat jogcímenként a 6.a melléklet tartalmazza.

3. §
(1)

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2)

A bizottságok - a költségvetés végrehajtása során - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.09.)
önkormányzati rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott
hatáskörök szerint járhatnak el.

(3)

A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatok az „R” 6./a. sz.
mellékletében foglaltak szerint az alábbiak:
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság:
- lakossági és civil kezdeményezések támogatása
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság:
- kulturális városi rendezvények
- augusztus 20-i falumúzeumi rendezvények
- művészeti ösztöndíjak
- Kamaratánc Fesztivál megrendezése
- Egerszeg Búcsú
- Gyermekkórus fesztivál megrendezése
- Kvártélyház támogatása
- központi közművelődés
- önálló kulturális egyesületek, együttesek
- peremkerületek támogatása
- 2012. évi közösségi és művészeti pályázatok
- oktatási városi rendezvények
- felsőoktatási ösztöndíj
- szakképzési ösztöndíj
- pedagógiai innováció és szakmai programok
- intézmények eszközbeszerzése
- ifjúsági rendezvények
- tanfolyamok, képzések
- Zalaegerszegi Egészségnevelők Alapítványa (Kék vonal)
- verseny- és élsport
- DO rendezvények lebonyolítása
- alapfokú versenyek rendezése és támogatása
- utánpótlás nevelés támogatása
- sportszövetségek működésének támogatása
- rendezvény támogatása
- szabadidősport klubok támogatása
- országos DO. zalaegerszegi rendezvényei
Gazdasági Bizottság:
- egyéb szervezetek támogatása

Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság:
- egyéb szociális szolgáltatás
- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete
- Egészséges Városok Mozgalom
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
- közbiztonsági feladatok
(4)

Céltartalékok között elkülönített előirányzatok igénybevételére
- a bizottsági hatáskörbe utalt tételek esetében a bizottsági döntéseket,
- egyéb esetekben a közgyűlés döntését követően kerülhet sor.
A költségvetési szervek felújítási (Vis maior) keretének életveszély, balesetveszély és
rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználásáról az illetékes szakosztályok
bevonásával a polgármester soron kívül dönthet.
Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a céltartalékból történő átvezetést a
költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(5)

A szakági keretekből történő pénzeszköz átadások felhasználásáról az átvevő szervezet,
egyesület köteles elszámolni a támogatónak (szakosztálynak), hogy a pénz
felhasználása a támogatott cél megvalósítása érdekében történt-e. Elszámolást működési
kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú
felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani
az előirányzattal gazdálkodó szakosztályra.
A támogatott céltól eltérő felhasználás esetén a körülmények áttekintését követően kell
dönteni az összeg esetleges visszafizetéséről, vagy a további támogatás megvonásáról.

(6)

Azok a szervezetek, amelyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat, az
önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé, addig a
szakosztályi keretből támogatást nem kaphatnak, amíg tartozásukat nem rendezték.
Nem kaphat bizottsági támogatást az a szervezet, amely a bizottság korábbi
támogatásából adódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.
4. §

(1)

Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra
és feladatokra lehet. A jóváhagyott feladatok közötti átcsoportosításra és új feladatok
vállalására az SZMSZ-ben foglaltak szerint kerülhet sor.

(2)

A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell,
elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat
működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési
kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan
lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(3)

Az éves gazdálkodás során az előirányzatok felhasználásának ütemezését a
szakosztályok és a költségvetési szervek által szolgáltatott adatok alapján, havi
likvidítási tervekben, ezen belül heti, szervezetenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban kell elkészíteni.

(4)

Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező
pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell
helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.

(5)

Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az
intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti:
a.) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült
követelés törlését,
b.) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági
döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c.) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az
önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
Minden más egyedi esetben követelés csak a közgyűlés hozzájárulásával törölhető.

(6)

A kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi
befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb
szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós támogatásból
utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve,
amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik
- hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet
nem vállal.

(7)

A városi kincstár 2012. évben folytatja működését.
Az önkormányzat fenntartási körébe tartozó költségvetési szervek pénzellátása a
számlavezető hitelintézet útján történik, akinek lehetősége van a saját bevételein felül
jelentkező kifizetéseknek megfelelő összeget lehívni az önkormányzat számlájáról.
Az önkormányzat pénzellátási kötelezettséget, kezességet a közgyűlés által elfogadott
intézményfinanszírozási összeg erejéig vállal.

(8)

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a működés folyamatos biztosítása
érdekében szükség esetén likvid hitelt vegyen fel legfeljebb 500 millió Ft keretösszeg
erejéig.

(9)

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi fejlesztési célokra felvenni
tervezett hitel vonatkozásában gondoskodjon az engedélyezésről és az MFB által
pályázatokhoz igénybe vehető hitelkonstrukció keretében a közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról.

(10) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a
központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével – a tulajdonosi tanácsadó
testület véleményének kikérése után a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a
biztonság és az elérhető hozam nagysága.
(11) A településrészi önkormányzatok a rendelkezésükre bocsátott keretösszeg tervezett
felhasználásáról határozatban döntenek, melyről az önkormányzatot értesítik.
(12) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2012. évi költségvetési
rendelet 5.a. számú melléklete szerint
- a ZALAVÍZ Zrt. az önkormányzati kötelezettségekre figyelemmel 400 millió Ft-ot
pénzeszköz átadás formájában,

- a ZALA-DEPO Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáért
bruttó 165,1 millió Ft használati díjat számla alapján,
a felek között létrejött megállapodás szerint köteles teljesíteni.
5. §
(1)

A költségvetési szervek létszámkeretét 2.409,8 főben, a 12. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül
jelenleg közfoglalkoztatotti létszámot az önkormányzat nem tervez.
6. §

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének címrendjét az 5.,6., 9. és 10.
számú melléklet szerint jóváhagyja a hozzá tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal
együtt. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek képeznek címet, az önállóan
működő költségvetési szervek és az egyes ágazati feladatok pedig alcímet.
7. §
(1)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a
megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy
megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó
feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének
végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a
bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a
felelős.

(3)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az eredeti költségvetésben a
működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli
szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhatnak.
Amennyiben a felülvizsgált és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a
tervezettől az elmaradás összegét köteles a költségvetési szerv egyéb bevételével
pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

(4)

A költségvetési szerv vezetője az előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg
erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására a közgyűlés döntését követően
kerülhet sor.

(5)

Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának változtatását a pénzügyigazdasági feladatok ellátását végző, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
vezetője jogosult kezdeményezni a közgyűlésnél.

(6)

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményei részére az
intézményfinanszírozás keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a
központi előirányzatok leszervezését, törvények, rendeletek végrehajtását, központi
költségvetésből kiutalt összegeket – legfeljebb a tárgyév október 15-ig benyújtott

likviditási kérelem esetén, az azt követő felülvizsgálat eredményének függvényében
dönt.
Abban az esetben, ha az intézmény olyan feladat ellátását vállalja fel, amit a fenntartó
nem hagyott jóvá, akkor a finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei
terhére kell biztosítani.
(7)

Az intézmények használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az
önkormányzat gondoskodik.
A költségvetési szerv a használatában lévő vagyontárgyakban bekövetkező
változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a fenntartót.
8. §

A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb
eltéréséért az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen
adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség
összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
9. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a
költségvetési szervei számára helyben központosított közbeszerzési eljárás
(továbbiakban: közbeszerzés) keretében választja ki a diákétkeztetést biztosító
vállalkozót, illetve a villamos- és gázenergia szállítást végző vállalkozót a gazdaságilag
és az étkeztetés minőségét tekintve leghatékonyabb megoldás érdekében.
(2)

Az ajánlatkérésre kizárólagosan az Önkormányzat jogosult.

(3)

A közbeszerzés személyi hatálya alá tartozó intézmények körét a diákétkeztetés
tekintetében az „R” 17. sz. melléklet, a villamos- és gázenergia beszerzés tekintetében
az „R” 18. sz. melléklet tartalmazza.

(4)

A közbeszerzés kizárólag a „diákétkeztetés” szolgáltatás nyújtására és a villamos- és
gázenergia szállítására terjed ki.

(5)

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a közbeszerzés során
együttműködni. Ennek során az intézmények kötelesek az Önkormányzat számára az
eljárással összefüggésben valamennyi adatot és információt – szóban vagy írásban, az
erre vonatkozó megkereséstől számított legkésőbb 2 munkanapon belül – megadni. Az
Önkormányzat köteles ezeket az adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni. Az
Önkormányzat a közbeszerzési eljárás dokumentumainak összeállítása során, továbbá a
beérkezett ajánlatok értékelésekor köteles az intézményeket megfelelően tájékoztatni,
illetve velük egyeztetni. A tájékoztatás, illetve egyeztetés nem jelentheti a pályázati
anyagok olyan szintű ismertetését, mely az egyenlő elbírálást veszélyeztetné.

(6)

Az intézmények a közbeszerzéshez kapcsolódó költségek fedezésére díjat nem kötelesek
fizetni, a költségek az önkormányzatot terhelik.

10. §
2012. évi költségvetés előirányzatainak módosítását a Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerveinél – az első negyedév kivételével negyedévenként kell a közgyűlés elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat
módosításokat soron kívül a közgyűlés elé kell terjeszteni.
11. §
E rendelet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében történő kihirdetését követő napon
lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. költségvetési év során kell alkalmazni.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Az előterjesztéshez kapcsoló mellékletek a KÖLTSÉGVETÉS 2012. xls dokumentumban találhatók.

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 5/2012. (II.02.) sz. határozata
1.

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű 7/2001/b.; 7/2004/1.; 9/2006/2.; 272/2004/2.; 300/2004.; 302/2004.;
356/2004/2.,5.,7.; 188/2005/2.; 263/2005/2.; 248/2008.; 264/2008.; 103/2009/2.;
157/2009/2.,4.;
300/2009.;
33/2010/1.;
108/2010.;
179/2010/3.,4.,5.;
194/2010/1.; 241/2010.; 290/2010.; 292/2010.; 298/2010.; 27/2011/2.;
52/2011/1.; 65/2011/3.; 79/2011/1.; 81/2011/2.; 83/2011/3.; 192/2011.;
195/2011.; 200/2011/2.,3.; 202/2011/1.,3.; 204/2011.; 212/2011/1.,2.;
222/2011/2.; 233/2011/1-5.,7-8.; 236/2011/2.; 237/2011.; 238/2011.; 243/2011.;
244/2011.; 251/2011.; 253/2011/4., 254/2011/1.,2.; 258/2011.; 260/2011/1.;
261/2011.; 263/2011/1.,2.; 264/2011.; 265/2011/2.,3.,4.; 266/2011/2.,3.,4.;
267/2011/2.; 268/2011/2.,3.; 269/2011/1.,2.; 272/2011/2.; 273/2011/1.,2.;
274/2011.; 275/2011.; 278/2011.; 279/2011.; 281/2011.; 282/2011/1.,2.,3.;
283/2011.;
284/2011.;
285/2011.;
286/2011.;
287/2011.;
289/2011/I.,IV.,V.,VII.1.2.3.6.; 290/2011.; 291/2011.; 292/2011/2.; 293/2011.;
294/2011/1.,2. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 374/1998. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2007. számú határozat 4.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2007. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 293/2007. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. szeptember 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2008. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 136/2009. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211/2009. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 301/2009. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 17/2010. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 32/2010. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 115/2010. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2010. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 244/2010. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 267/2010. számú határozat 2.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 50/2011. számú határozat

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

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 52/2011. számú határozat 2. és
3. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 54/2011. számú határozat 2.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 87/2011. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. február 29-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2011. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. március 08-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2011. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2011. számú határozat 3.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 173/2011. számú határozat 1.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 180/2011. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. augusztus 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 188/2011. számú határozat 4.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2011. számú határozat 2.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. február 29-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 222/2011. számú határozat 1.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 240/2011. számú határozat 1. és
2. pontjait az alábbiak szerint módosította: „A bérlő a szerződés megkötésével
egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadékot köteles fizetni.”
feltétel törlésre került.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 242/2011. számú határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 253/2011. számú határozat 1.,
2., 3. pontjainak végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 257/2011. számú határozat 1.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 292/2011. számú határozat 1.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2003. számú határozat 2.
pontját hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 58/2004. számú határozat 2.
pontját hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/2008. számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14/2011. számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2011. számú határozatát
hatályon kívül helyezi.

Tárgy: A 2012. évi költségvetési rendelet tervezete
ZMJVK 6/2012. (II.02.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az alábbi célok
megvalósítása érdekében a pályázattal elnyert támogatás önrészeként a Magyar
Fejlesztési és Hitelbank által refinanszírozás keretében hitelt vegyen fel az
Űrhajós utcai bölcsőde fejlesztésére
24.376 ezer Ft,
(291/2011. (XII.21.) számú határozat)
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére
30.000 ezer Ft,
(199/2011.(IX.15.) számú határozat)
Andráshidai Öveges Óvoda létesítésére legfeljebb
80.000 ezer Ft,
Kis utcai bölcsőde fejlesztésére
7.000 ezer Ft,
Kossuth utca forgalom-mentesítésével
300.000 ezer Ft,
kapcsolatos fejlesztésre
összesen 441.376 ezer forint összegben, a törlesztés megkezdésére a lehető
leghosszabb türelmi idővel, illetve a leghosszabb futamidővel.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert az Andráshidai Öveges Óvoda létesítése, a
Kis utcai bölcsőde fejlesztése és a Kossuth utca forgalom-mentesítésével
kapcsolatos fejlesztések érdekében pályázati lehetőségek felkutatására és
pályázat benyújtására. Pályázati támogatás elnyerése esetén gondoskodjon a
pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához igénybe vehető hitel
közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról és a hitelszerződés megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

2.

2012. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2012. évi költségvetési évet követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó
bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

Sorszám

01
02
03
04

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő

3 722 200
120 000
2 520
621 089

1. évben
2. évben
3. évben
3 700 000 3 70 0000 3 750 000
100 000
100 000
100 000
647 000

670 000

690 000

05
06
07
08
09
10

4 465 809
2 232 905
334 086

11

241 435

4 447 000 4 470 000 4 560 000
2 223 500 2 235 000 2 280 000
345 407
370 650
296 828
247 137

281 597

204 828

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

15 151

15 151

77 500

83 119

334 086
1 898 819

89 053

92 000

345 407
370 650
296 828
1 878 093 1 864 350 1 983 172

Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a
kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat
kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a
közgyűlés részére.
Határidő:
Felelős:
3.

féléves és éves beszámolók
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalavíz Zrt. 2012.
január 16. napján kelt eladási ajánlatát a Zalavíz Zrt. által kibocsátott 78 db,
egyenként 100.000,- Ft névértékű, mindösszesen 7.800.000,- Ft névértékű
részvényére. A részvények megvásárlására szükséges forrás a 2012. évi
költségvetésben biztosított.
A
közgyűlés felkéri
a
polgármestert,
a
részvény
átruházással
kapcsolatos feladatok végrehajtására, illetve a részvény adás-vételi szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. március 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg 4983/19 hrsz-ú ingatlan (volt Pais Dezső Általános Iskola
épületének) hasznosítása
ZMJVK 7/2012. (II.02.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tulajdonosi hozzájárulását adja,
hogy a Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend (8900 Zalaegerszeg, Zárda u.
25., képviseli: Francoise Debeaupte) a zalaegerszegi 4983/19 hrsz-ú, összesen
15699 m2 területű, kivett általános iskola megnevezésű ingatlan (volt Pais Dezső
Általános Iskola) hasznosításával a TIOP 3.4.2-11 Önkormányzati, állami és
egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére című
támogatási igényre vonatkozóan pályázatot nyújtson be.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy 2001.
január 1-jét követő időszakban az ingatlanra vonatkozóan nem vett igénybe
európai uniós támogatást.
Az ingatlan pályázati céllal érintett részének használatát az Önkormányzat a
Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend részére ingyenesen biztosítja az idősek
otthona fenntartása és működtetése közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
A használati jogot az Önkormányzat határozatlan időre biztosítja, azzal, hogy a
szerződés a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok
megkezdésétől számított 15 évig nem mondható fel.
A szerződés hatálybalépésének feltétele a TIOP 3.4.2-11 pályázat sikere és az
ellátási szerződés megkötése.
A Közgyűlés sikeres pályázat esetén a Notre Dame Női Kanonok és
Tanítórenddel, az ingatlanban kialakítandó idősek otthona működtetésére ellátási
szerződést kíván kötni, amelynek időtartama megegyezik az ingatlanra
vonatkozó ingyenes használati jog biztosításának időtartamával.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás, a
nyilatkozat és a használatba adási szerződés aláírásával.
Határidő:
Felelős:

2012. február 12.
Gyutai Csaba polgármester

2.

Az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozó építési munkák megkezdéséhez - az
építési terv birtokában - az Önkormányzat abban az esetben adja ki a tulajdonosi
hozzájárulást, ha a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend az Egyházi
Idősellátó Szolgálat létrehozására vonatkozó projekt többi elemét is
megvalósítja, és a felek az ingatlan további részeinek bérbeadásáról
megállapodnak. A bérleti jogviszony kezdete a beruházás megkezdésének
időpontja.

3.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti ingatlanon
található tornaterem és uszoda épületrész közműellátásával kapcsolatos
fogyasztás önálló mérésének lehetőségét teremtse meg.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2012. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2012.
évi prémiumfeltételeinek megállapítása, tájékoztató a pályázatok ismeretében
megvalósítani kívánt fejlesztések ütemezéséről, pénzügyi igényeiről
ZMJVK 8/2012. (II.02.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft.
2012. évi előzetes üzleti tervét 17.000 eFt nettó árbevétellel, 57.000 eFt egyéb
bevétellel és 200 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri
az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. május 31.
felkérésre: Tompa Gábor ügyvezető

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft.
ügyvezetőjének 2012. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:
2.1. A 2012. évre tervezett értékesítés nettó árbevételének elérése esetén az
ügyvezető részére 3 havi juttatásának megfelelő prémium adható. További
5 %-os növekedés esetén újabb egyhavi prémium adható.
2.2. Az egyéb bevételeknél jelentkező pályázati bevételek tervezett mértékének
(14.000 eFt) elérése esetén az ügyvezetőnek 1 havi juttatásának megfelelő
prémium adható. Továbbá, minden 6.000 eFt-os bevétel növekedés esetén
újabb egy-egy havi prémium adható.
2.3. Az ügyvezető irányítása alá tartozó cégek közötti működési összhang
megteremtése, a párhuzamosságok megszüntetése, városmarketing
erősítése, újabb, jelentős rendezvények szervezése esetén az ügyvezetőnek
4 havi juttatásnak megfelelő prémium adható.
A feladatok időarányos tejesítése esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50
%-os mértékű prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelő bizottság értékelő
javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a
polgármestert, hogy a 2012. évi prémiumfeladatairól tájékoztassa az ügyvezetőt.
Határidő:
Felelős:

3.

2012. február 29.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft.
tájékoztatását a műszaki fejlesztés lehetőségeiről a digitális átállás tükrében
tudomásul veszi. A közgyűlés a társaság által megvalósítani kívánt műszaki
fejlesztést nettó 20.000.000 Ft erejéig támogatja, oly módon, hogy annak
pénzügyi forrását az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok által működtetett cash-pool rendszer segítségével kell megoldani. A
közgyűlés továbbá kéri, hogy a 2012. májusában tárgyalandó végleges üzleti
tervbe kerüljenek beépítésre a műszaki fejlesztés pénzügyi vonzatai, az
invesztíció eredményeképpen jelentkező plusz bevételek és fedezeti összeg,
valamint készüljön javaslat az ügyvezető bérrendezésére.
Határidő:
Felelős:

2012. május 31.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Tompa Gábor ügyvezető

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. alapító okiratának módosítása
ZMJVK 9/2012. (II.02.) sz. határozata
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Egerszegi Sport és Turizmus
Kft. (székhely: Zalaegerszeg, Stadion u. 3. adószám: 13955106-2-20,
cégjegyzékszám:20-09-067752) alapítója a társaság Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1.

Az Alapító Okirat 4./ pontja helyébe 2012. február 2. napjától az alábbi
rendelkezés lép:

4618’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4690’08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
5510’08 Szállodai szolgáltatás
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530’08 Kempingszolgáltatás
5590’08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629’08 Egyéb vendéglátás
5630’08 Italszolgáltatás
6399’08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832’08 Ingatlankezelés
7010’08 Üzletvezetés
7311’08 Reklámügynöki tevékenység
7312’08 Médiareklám
7490’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7721’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7729’08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7732’08 Építőipari gép kölcsönzése
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740’08 Immateriális javak kölcsönzése
7990’08 Egyéb foglalás
8110’08 Építményüzemeltetés
8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299’08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551’08 Sport, szabadidős képzés
8690’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9311’08 Sportlétesítmény működtetése
9312’08 Sportegyesületi tevékenység
9319’08 Egyéb sporttevékenység
9329’08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9321’08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9602’08 Fodrászat, szépségápolás
9604’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9609’08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
A társaság fő tevékenysége: 9319’08 Egyéb sporttevékenység (főtevékenység)
2.

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az ügyvezetőt a változásnak a
cégbíróságnál történő bejelentésére.
Határidő:
Felelős:

2012. február 29.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Kugler László ügyvezető

Tárgy: Közbiztonsági koncepcióban megfogalmazott célok megvalósítása
ZMJVK 10/2012. (II.02.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági koncepció
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét és a polgármestert a koncepció céljainak
nyomon követésére.
Határidő:
Felelős:

2.

folyamatos
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: a Rendőrkapitányság vezetője

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városi
Közbiztonsági Egyesülettel (képviseli Vendler József elnök), a Zala Megyei és
Zalaegerszegi Nemzetőr Egyesülettel (képviseli Halász Elemér megyei
parancsnok), valamint a „Rendért” Zalai Közbiztonsági Egyesülettel (képviseli
Sándor Dénes elnök) kötött együttműködési megállapodást a megváltozott
jogszabályi környezetre való tekintettel 2012. február 2. napjával felmondja.
Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az egyesületeket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2012. február 3.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Páterdombi Szakképző
módosításának jóváhagyása

Iskola

Szervezeti

és

Működési

Szabályzata

ZMJVK 11/2012. (II.02.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal – jóváhagyja a Páterdombi Szakképző Iskola Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását, amely 2012. február 15-én 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:

2012. február 10.
Gecse Péter, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
felkérésre:
Kónyáné Tömpe Lívia,
a Páterdombi Szakképző Iskola igazgatója

Tárgy: Együttműködési
Egyházmegyével

megállapodás

meghosszabbítása

a

Szombathelyi

ZMJVK 12/2012. (II.02.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 189/2011. (IX.15.) sz. határozata
alapján a Szombathelyi Egyházmegyével a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 82.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására kötött
együttműködési megállapodás 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3. Az együttműködési megállapodást 2012. január 1-től 2012. augusztus 31-ig
terjedő határozott időre kötik a szerződő felek.”
A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Egyházmegyével kötött
együttműködési megállapodás módosítást és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt együttműködési megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert azok
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. február 29.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A kommunális hulladéklerakó-bővítés területrendezési hatósági eljárásának
megindítása
ZMJVK 13/2012. (II.02.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Településszerkezeti tervének módosítását megalapozó területrendezési hatósági eljárás
megindításával, a Zalaegerszeg Búslakpuszta hulladéklerakó bővítésével egyetért. A
közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a területrendezési hatósági engedély kérelmet
nyújtsa be az illetékes hatósághoz.
Határidő:
Felelős:

2012. március 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A településrendezési tervek módosítását megelőző településfejlesztési döntés
meghozatala
ZMJVK 14/2012. (II.02.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési tervek és az
építési szabályzat kidolgozása során az alábbi vizsgálatokat, illetve
módosításokat rendeli el:
A. Településrendezési szempontok alapján támogatható kérelmek:
1.
Göcseji út – Vizslaparki út sarok 3343 hrsz-ú ingatlan szabályozásmódosítása
2. Andráshida, 7087 hrsz-ú ingatlan Vk-2 jelű övezetbe sorolása

B. Településrendezési szempontok alapján nem támogatható kérelem:
1. Kert utca, 3744 hrsz-ú ingatlan szabályozás módosítása
C. Településrendezési szempontok alapján vizsgálandó kérelmek:
1.
Hatház, 0691/2-3, valamint a 0691/10-14 hrsz-ú ingatlanok beépítésre
szánt területbe sorolása
2.
Ady Endre utca 3123/2 hrsz.-ú ingatlan szabályozás-módosítása javasolt
3.
Bozsok 21256 hrsz-ú és a szomszédos ingatlanok déli oldalát érintő
útszabályozás felülvizsgálata
4.
4983/66 hrsz-ú ingatlan (Szent Kristóf liget) szabályozás-módosítása
5. Mártírok út 3363 hrsz-ú ingatlan szabályozás-módosítása
II.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv és a ZÉSZ módosítás
előkészítése során az I. pontban foglalt határozatokat vegye figyelembe és az így
kidolgozott rendezési tervet és építési szabályzatot terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2012. május 10.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználási terve
ZMJVK 15/2012. (II.02.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2012. évben az
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra:
1.
Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése
500 eFt
2.
Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása
1.000 eFt
3.
Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása
700 eFt
4.
Zaj- és levegőtisztaság-védelem
500 eFt
5.
Vízvédelem
450 eFt
6.
Környezetvédelmi szemléletformálás, pályázati önrész biztosítása 3.000 eFt
7.
Vizslaréti árok problémáinak vizsgálata
1.000 eFt
Összesen:
Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzati
meghatározott célú felhasználásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

7.150 eFt
Környezetvédelmi Alap

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Pályázat kiírása az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények)
felújításának támogatására
ZMJVK 16/2012. (II.02.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az egycsatornás
gyűjtőkémények felújításának támogatására jelen előterjesztés melléklete
alapján. Az önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából
elismerhető összes bekerülési költség 30 %-a.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat
lebonyolításáról és a támogatandó felújításokat terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:
2.

2012. április 12.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, az egycsatornás gyűjtőkémények
felújítását támogató 2012. évi pályázatokhoz legfeljebb 20.000.000 forint
keretösszeggel járul hozzá, mely összeget a 2012. évi költségvetésben a
lakásalap terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2012. február 02.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város rövid távú ifjúságpolitikai
cselekvési terve megvalósulásáról a 2008. november 20. és 2011. december 31. közötti
időszakra vonatkozóan
ZMJVK 17/2012. (II.02.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Ifjúsági Cselekvési Terve megvalósulásának elemzése a 2008. november 20. és 2011.
december 31. közötti időszakra vonatkozóan” című beszámolót és mellékletét
egyhangúlag elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2012. november 30.
Balaicz Zoltán alpolgármester

Tárgy: A Gébárti Szabadidőközpont fürdőlétesítményei termálvíz ellátásának biztosítása
kötbér követelés érvényesítésével
ZMJVK 18/2012. (II.02.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Gébárti
Szabadidőközpont termálvíz ellátásának biztosítása érdekében - a szálloda
megépítésének elmaradása miatt - az Önkormányzat 100 millió forint összegű
kötbérkövetelésének fejében az Aquaplus Kft. az általa javasolt műtalpas
technológiájú mélyfúrású kutat valósítsa meg. Ennek érdekében a Közgyűlés
hozzájárul az Aquaplus Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötéséhez az alábbi
minimum követelmények érvényesítésével:
-

-

A Vállalkozónak a kutat a Zalaegerszeg, 0800/28 hrsz-ú ingatlanon, az
Aquaplus Kft. által készített, 178/2011. tervszámú, termálvíz termelő kút
létesítése tárgyú kivitelezési tervdokumentációnak, valamint a 43-1/3/2010.
számú vízjogi létesítési engedélynek, és az azt módosító, jogerős
határozatban meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően kell
megvalósítani.
A Vállalkozó feladata a kút beüzemelése, így a szükséges szivattyú és
nyomócsövek, kútfej akna és gépészet, valamint az elektromos ellátás
megépítése, továbbá a kút bekötése a fő vízelosztó gépházig, a meglévő

vízellátó rendszerbe integrálva (a Vállalkozó által készített kiviteli terv
szerint).
A Vállalkozó köteles a kutat legkésőbb 2012. június 1-ig kivitelezni és
beüzemelni, és az elkészült, üzemeltetésre alkalmas létesítményt a
szerződésben részletezett módon Megrendelőnek átadni.
Az új termálkút kivitelezését és beüzemelését az Aquaplus Kft. az
Önkormányzattal szemben fennálló 100 millió forint kötbér követelésének
fejében teljesíti. Az Önkormányzat a vállalkozási szerződés alapján, az
abban meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően kivitelezett és
beüzemelt termálkutat a követeléssel értékarányosnak ismeri el.
A Vállalkozónak garantálnia kell a tervben szereplő, a kúttól elvárt 500 l/pes vízhozamnál 50 %-kal nagyobb vízmennyiség kitermelését (vízhozam
garancia), továbbá 43-45 oC kifolyóvíz hőmérsékletet, a kút folyamatos,
500 l/perc állandó tömegáramú víztermelése esetén.
A szerződés megfelelő teljesítése érdekében a Vállalkozó köteles minimum
10 év jótállást vállalni és garantálni a tervdokumentációk és a vízjogi
létesítési engedély szerinti teljesítést.
Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó 50.000-, Ft/nap, azaz ötvenezer
forint/nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Hibás teljesítés esetén a
Vállalkozó köteles a hibát díj és költségmentesen kijavítani, az ebből eredő
késedelem esetén pedig hibás teljesítési kötbért fizetni, melynek mértéke a
késedelmi kötbér mértékével azonos, azaz napi 50.000,- Ft.
Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés
megtagadása vagy lehetetlenülése miatt meghiúsul, a Vállalkozó
meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. Az
Önkormányzat a meghiúsulási kötbért a teljes vállalkozási díj 20 %-ának
megfelelő összegben köti ki. A Vállalkozó 60 napon túli késedelmes
teljesítése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni és a teljes
vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér
követelést érvényesíteni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
2.

2012. február 6.
Gyutai Csaba polgármester

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a ZMJVK 307/2009. (XII.17.)
számú határozata alapján az Aquaplus Kft-vel 2010. február 25. napján kötött
vállalkozási szerződéstől elálljon és a szerződésben az elállás esetére kikötött
követeléseket (szerződést biztosító mellékkötelezettségeket) érvényesítse azzal,
hogy a követelés összegszerűsége és jogalapja tekintetében a felek közötti
esetleges jogvita esetében a per megelőzése érdekében az egyeztetés jogával
éljen.
Határidő:
Felelős:

elállás közlésére: 2012. február 3.
a termálkút fúrásának elmaradása miatti követelést érintő
egyeztetésre (felek közötti jogvita esetén): 2012. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2012. február 2-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:



a közszféra 2011. évi pályázati tevékenységéről és annak eredményéről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes
Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról

Tájékoztató a 2012. február 2-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Adósságkezelési szolgáltatás megszűntetése ellen benyújtott fellebbezés
elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2012. (II.02.) számú határozatával
a fellebbezést elutasítja, az I. fokú határozatot helyben hagyja.
Tárgy: Lakásbérleti szerződés megkötésére irányuló kérelem elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2012. (II.02.) számú határozatával
a Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 15. fsz. 2. szám alatti, komfort nélküli komfortfokozatú
önkormányzti bérlakást kiutalja.
Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21/2012. (II.02.) számú határozatával
támogatja egy fő lakáshoz jutását a közgyűlési lakáskeret terhére.
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