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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
33/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól
szóló többször módosított 18/1999. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló
többször módosított 18/1999. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
törvény) 4. §-ában meghatározott kulturális és művelődési jogok Zalaegerszegen történő
gyakorlása feltételeinek biztosítását kötelező feladatának tekinti.”
2. §
A Rendelet 3. § f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„f) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének illetékes bizottságaira, így különösen a
kulturális ügyekért felelős szakbizottságára,”
3. §
A Rendelet 4. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A város közigazgatási területén lévő muzeális intézmény és könyvtár közművelődési
tevékenységének támogatása, melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli:
a) A kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységgel történő hozzájárulást az egész
életen át tartó tanulás folyamatához.
b) Közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezésének, valamint
közművelődési kiadványok megjelentetésének támogatását.”
4. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közművelődési szolgáltatás működéssel és fenntartással kapcsolatos feltételeinek
biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek ellátására Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata költségvetési intézményként fenntartja a Keresztury Dezső Városi
Művelődési Központot, a Hevesi Sándor Színházat, a Griff Bábszínházat, továbbá a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárat és a Göcseji Múzeumot, mint megyei hatókörű

intézményeket, a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtárát, mint
körzeti hatókörű intézményt.”
5. §
A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kulturális ügyekért felelős szakbizottsága a Közgyűlés
által átruházott hatáskörben jóváhagyja a közművelődési intézmények használati szabályait,
szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét, művelődési programját, valamint
beszámolóját.”
6. §
A Rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzati fenntartású közművelődési és közgyűjteményi intézményekben a
foglalkoztatottak létszámának meghatározására a törvény 93-95. §-aiban, a munka
törvénykönyvéről szóló törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben,
valamint annak a közművelődési és közgyűjteményi területre vonatkozó végrehajtási
rendeleteiben foglalt szabályok alapján kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézményekben foglalkoztatottak létszámát a
közgyűlés a költségvetési rendeletében állapítja meg a kötelezően ellátandó feladatokhoz
igazítva.”
7. §
A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, közművelődési és közgyűjteményi
intézményei, valamint a rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati szervei közművelődési
munkájuk során kapcsolatot tartanak a szakterületet irányító minisztériummal, a Nemzeti
Művelődési Intézettel, a Zala Megyei Pedagógiai Intézettel, a kulturális és közösségi civil
szervezetekkel.”
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet címében a „többször módosított” és a „számú” szövegrész.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
34/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásról szóló
1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
152. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. §
Az R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3. §
Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
4. §
Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
5. §
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

1. melléklet a 34/2013. (X.31.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez
ISKOLAFOGÁSZATI KÖRZETEK
I. számú iskolafogászati körzet
Középiskola:
 Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (9-12. évf.)
 Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium (9-12. évf.)
Általános Iskola:
 Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (1-8. évf.)
 Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium (nyolcosztályos tagozat 1-4 oszt.)
 Zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Székhelye
II. számú iskolafogászati körzet
Középiskola:
 Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (9-12. évf.)
Általános Iskola:
 Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola Székhelye
 Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskolája
 Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (1-8. évf)
Óvoda:
 Szent Család Óvoda
 Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Csillag közi Székhelye
 Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Napsugár utcai Tagóvodája
 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi utcai Tagóvodája
 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája
III. számú iskolafogászati körzet
Középiskola:
 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
(9-12. évf.)
Általános Iskola:
 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola



Zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolája
 Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 Izsák Imre Általános Iskola
Óvoda:
 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Szivárvány téri Tagóvodája
 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Kis utcai Székhelye 4 óvodai csoportja
IV. számú iskolafogászati körzet
Középiskola:
 Csány László Közgazdasági Szakközépiskola
 Páterdombi Szakképző Iskola Kinizsi utcai Telephelye
Általános Iskola:
 Egervári László Általános Iskola Zalaszentiváni Tagintézménye
 Teskándi Csukás István Általános Iskola
 Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona (18. éves korig)
Óvoda:
 Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodája
 Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvodája
 Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Radnóti utcai Székhelye
 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Ságodi Telephelye
 Teskándi Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda
 Nagykutasi Napközi Otthonos Óvoda
V. számú iskolafogászati körzet
Középiskola:
 Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium (9-12. évf.)
Általános Iskola:
 Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
 Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium (7-8. évfolyam)
 Nagykapornaki Általános Iskola
Óvoda:
 Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvodája
 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodája
 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Bazitai Telephelye
 Nagykapornaki Óvoda
 Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Szent László utcai Tagóvodája
 Zalaszentiváni Füles Mackó Óvoda
 Alsónemesapáti Maci Óvoda

VI. számú iskolafogászati körzet
Középiskola:
 School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola
 Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Széchenyi István
Tagiskolája
Általános Iskola:
 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola
 Csertán Sándor Általános Iskola (Alsónemesapáti)
Óvoda:
 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Űrhajós utcai Székhelye
VII. számú iskolafogászati körzet
Középiskola:
 Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Székhelye
 Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Munkácsy
Mihály Tagiskolája
 Kodolányi János Középiskola és Kollégium Zalaegerszegi Szakközépiskolai
Tagintézmény
IX. számú iskolafogászati körzet
Középiskola:


Zalaegerszegi Apáczai Csere János Gimnázium




Páterdombi Szakképző Iskola Székhelye
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Székhelye

Óvoda:
 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Kis utcai Székhelye (8 csoport)”

2. melléklet a 34/2013. (X.31.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez
1. sz. védőnői körzet
Berzsenyi Dániel utca 1-13-ig
Berzsenyi Dániel utca 2-24-ig
Csapási utca
Csillagfény utca
Diófa utca
Egervári út
Fácános utca
Fakopáncs utca
Flamingó utca
Fűzfa utca
Hajnóczy József utca
Martinovics utca
Nekeresdi út
Orgona utca
Paperdő utca
Patak utca
Pitypang utca
Rigó utca
Ságodi út 20-től végig
Ságodi út 35-től végig
Stadion utca 1.és 2.
Szellőháti utca
Szilvás utca
Telekalja utca
Temető utca
Termál utca
Tó utca
Tuboly László utca
Új út
Vasvári Pál utca
Viola utca
Virágzó mező utca
2. sz. védőnői körzet
Ady Endre utca 1-47-ig
Ady Endre utca 2-20-ig
Akácfa utca
Bíró Márton utca 1-57-ig
Eötvös József utca
Flórián utca
Iskola köz
Kaszaházi sétány
Kazinczy tér
Kelemen Imre utca
Kisfaludy Sándor utca 16-18.
Kossuth Lajos utca1-19-ig
Kossuth Lajos utca 2-30-ig
Levendula utca

Mártírok útja 1-45-ig
Mártírok útja 2-28-ig
Millennium tér
Őrház utca
Panoráma tér
Papharaszt utca
Pózva utca 23-tól végig
Pózva utca 48-tól végig
Rózsavölgyi utca
Síp utca
Stadion utca 4-től végig
Széchenyi tér
Tompa Mihály utca
Tüttőssy Ferenc utca 2-8-ig
Vasút utca
Zala utca
3. sz. védőnői körzet
Balatoni u. 3.
Berzsenyi Dániel utca 19-35-ig
Berzsenyi Dániel utca 28-30.
Felsőerdő utca
Füzike utca
Galamb utca
Gólyadombi utca
Ispotály köz
Kakukkfű utca
Kaszaházi út
Kis utca
Kosztolányi Dezső tér
Kosztolányi Dezső utca
Kovács Károly tér
Kölcsey Ferenc utca
Külső-Kórház utca
Pázmány Péter utca
Petőfi Sándor utca 26-28.
Petőfi Sándor utca 231-től végig
Pózva utca 1-21-ig
Pózva utca 2-46-ig
Ságodi út 1-33-ig
Ságodi út 2-18-ig
Tücsök utca
Vásártér utca
Verőfény utca
4. sz. védőnői körzet
Balatoni út 5-től végig
Balatoni út 14-től végig
Berzsenyi Dániel utca 15-17.
Berzsenyi Dániel utca 26.
Bóbita utca

Csácsbozsoki vadászház
Csácsi hegy
Csácsi utca
Csácsi-hegyi út
Cserlaphegyhát dűlő
Csiga utca
Csilla utca
Damjanich utca
Domb utca
Dombalja utca
Gólyahír utca
Halom utca
Harangvirág utca
Hét vezér utca
Holló utca
Klapka György utca
Madárbirs utca
Nyári-hegyi út
Nyerges utca
Olajátemelő
Pacsirta utca
Patkó utca
Peteli-hegyi út
Púposdomb út
Rómer Flóris utca
Sport utca
Széperdő utca
Szivárvány tér
Szó köz
Tüttő György utca
5. sz. védőnői körzet
Béke-ligeti utca
Bíró Márton utca 8-től végig
Bíró Márton utca 61-től végig
Bozsoki hegy
Bozsoki hegyi út
Bozsoki utca
Bozsoki völgyi út
Gönczy Ferenc utca
Holub József utca
Honvéd utca
Juhász Gyula utca
Kazinczy Ferenc utca
Kinizsi Pál utca 68-tól végig
Kinizsi Pál utca 75-91-ig
Margaréta utca
Mező utca
Ölyvesfalvi utca
Radnóti Miklós utca
Szabadság utca

Szegfű utca
Tulipán utca
Válicka utca
Wlassics Gyula utca
6. sz. védőnői körzet
Avasárok utca
Baross Gábor utca
Báthori István utca
Besenyő utca
Bethlen Gábor utca
Bocskai István utca
Cseresznyésszeri út
Csilla dűlő
Csörge utca
Enikő utca
Esze Tamás utca
Farkas Dávid utca
Fenyő utca
Gévahegyi út
Hegyi út
Hevesi utca
Kinizsi Pál utca 7-73-ig
Kinizsi Pál utca 2-66-ig
Kinizsi Pál utca 95-től végig
Kutilapi utca
Lukahegyi út
Öreghegy
Öreghegyi út
Páterdombi utca
Pipahegyi út
Pityke út
Posta utca
Szövetkezet utca
Toldi Miklós utca
Tuja sor
Varga Gábor utca
Zalai Tóth János utca

7. sz. védőnői körzet
Alsójánkahegyi út
Árpád utca
Bajcsy-Zsilinszky tér
Bánya utca
Bartók Béla utca
Bem József utca
Bokréta út
Borbély György köz
Botfa utca

Czobor Mátyás utca
Dobó Katalin utca
Jánkahegyi út 1-5-ig
József Attila utca
Katona József utca
Kikelet utca
Kút utca
Liliom utca
Május 1. utca
Mátyás király utca
Móricz Zsigmond utca
Napkelet utca
Olajmunkás utca
Orsolya tér
Orsolya utca
Ördöngős völgy
Perczel Mór utca
Rövidjánka
Szállítók útja
Szent László utca
Szőlőskert utca
Tomori Pál utca
Tóth Árpád utca
Tőzike utca
Volán utca
Zárda utca
Zrínyi Miklós utca
8. sz. védőnői körzet
Ady Endre utca 22-től végig
Ady Endre utca 49-től végig
Botfy Lajos utca 1-13-ig és 2.
Csány László tér
Dísz tér
Göcseji út 2-14-ig
Göcseji út 1-3.
Hunyadi János utca
Kisfaludy Sándor utca 1-től végig
Kossuth Lajos utca 21-től végig
Kossuth Lajos utca 32-től végig
Mártírok útja 47-től végig
Mártírok útja 50-től végig
Petőfi köz
Petőfi Sándor utca 1-29-ig
Petőfi Sándor utca 2-24-ig
Takarék köz
Táncsics Mihály utca
Tüttőssy Ferenc utca 7-től végig
Tüttőssy Ferenc utca 10-től végig
Vörösmarty Mihály utca 1-7-ig
Vörösmarty Mihály utca 2-20-ig

9. sz. védőnői körzet
Átalszegett utca 1-9-ig
Átalszegett utca 6-tól végig
Átalszegett utca 23-tól végig
Balassi Bálint utca
Csendes utca
Erdész utca 1-től végig
Erdész utca 2-tól 68-ig
Goldmark utca
Gorkij utca
Gyimesi utca
Hegyalja utca 15-41-ig
Köztársaság útja 1-67-ig
Köztársaság útja 2-től 50-ig
Lehel utca
Liszt Ferenc utca
Mókus utca
Napsugár utca
Stromfeld Aurél utca
Vajda Lajos utca

10. sz. védőnői körzet
Átalszegett utca 11-23-ig
Babits Mihály utca
Erkel Ferenc utca
Fáy András utca
Hajnal utca
Hegyalja utca 2-40-ig
Hegyalja utca 3-13-ig
Hosszú-Jánka
Ifjúság útja
Jánkahegy 2-tól végig
Jánkahegy 7-től végig
Jászai Mari utca
Köztársaság útja 52-66-ig
Mészáros Lázár utca
Pálóczi Horváth Ádám utca
Sas utca
Sugár utca
11. sz. védőnői körzet
Aranyeső utca
Azáleás utca
Bodza utca
Bokor utca
Borostyán sor
Búslak puszta

Cédrus utca
Cimpóhegyi utca
Cinke utca
Csutor Imre utca
Építők útja
Feketerigó utca
Forrás utca
Gálafej major
Gálafeji utca
Göcseji Pataki F. utca 1-21-ig
Göcseji Pataki F. utca 2-20-ig
Határjáró utca
Havasigyopár utca
Hegyalja utca 42-től végig
Jázmin utca
Köztársaság útja 82-től végig
Lejtős utca
Ligetszépe utca
Nárcisz utca
Nemzetőr utca 1-19-ig
Nemzetőr utca 2-20-ig
Nemzetőr utca 32-34-ig
Olajfa utca
Sövény utca
Százszorszép utca
Szeretet utca
Vakaros-hegyi út
Zsák utca

12. sz. védőnői körzet
Alsóerdei út 7-től végig
Apáczai Csere János tér
Ciklámen utca
Erdész utca 70-84-ig
Fejér György utca
Göcseji Pataki F. utca 22-24.
Göcseji Pataki F. utca 23-31-ig
Hegyalja út 43-tól végig
Köztársaság útja 69-89-ig
Köztársaság útja 74-80-ig
Nemzetőr utca 22-30-ig

13. sz. védőnői körzet
Becsali hegy
Becsali út
Belsőszeg utca
Budai völgy
Cserhegyi út

Déryné utca
Futrinka utca
Göcseji út 5-45-ig
Göcseji út 16-24-ig
Hóvirág utca
Király-horhos
Kökény utca
Landorhegyi út 14-34-ig
Landorhegyi út 19-31-ig
Meredek utca
Mosoly utca
Szívhegyi út 63-től végig
Szüret utca
Zalagyöngye utca

14. sz. védőnői körzet
Alsóerdei út 1-5-ig
Alsóerdei út 2-től végig
Bazitai út
Csáfordi forduló
Csertán Sándor utca
Egry József utca
Göcseji út 49-től végig
Gyönygvirág utca
Gyümölcsös utca
Izzó utca
Kilátó utca
Kisbükk dűlő
Kodály Zoltán utca
Lépcsősor utca
Magasbükk utca
Nimród utca
Puskás Tivadar utca
Toposháza utca
Újavashegy
Űrhajós utca

15. sz. védőnői körzet
Bor út
Botfy Lajos utca 4-től végig
Botfy Lajos utca 17-től végig
Dalos utca
Egerszeghegyi út
Fagyöngy utca
Folyondár utca
Gasparich Márk utca 11-33-ig
Hársas út
Kápolna hegy

Kápolna-hegyi út
Kis Csarit utca
Landorhegyi út 1-17-ig
Majori utca
Nagy Csarit utca
Platán sor 1-től 17-ig
Platán sor 10-16-ig
Táncoslapi út
Vadrózsa utca
Vizslaparki út 23-33-ig
Vörösmarty Mihály utca 9-től végig
Vörösmarty Mihály utca 22-től végig
16. sz. védőnői körzet
Búzavirág utca
Fagyöngy utca
Gasparich Márk utca 26-tól végig
Gasparich Márk utca 35-től végig
Hegybíró utca
Hegyközség utca
Hegyoldal utca
Kishegyi út
Kispálhegyi utca
Kispest utca
Landorhegyi út 33-től végig
Landorhegyi út 36-tól végig
Madách Imre utca
Nyár utca
Öreg-szívhegyi utca
Ősz utca
Pais Dezső utca
Pincesor út
Szarkaláb utca
Szedenik út
Szívhegyi út 1-63-ig
Szívhegyi út 2-től végig

17. sz. védőnői körzet
Arany János utca
Batthyány Lajos utca
Galamb utca
Gasparich Márk utca 2-14/B
Gasparich Márk utca 1-9-ig
Jókai Mór utca
Kert utca
Könyök utca
Mérleg tér
Mikes Kelemen utca
Mindszenty József tér

Október 6. tér
Piac tér
Pintér Máté utca
Platán sor 19-25-ig
Rákóczi Ferenc utca
Szeglet utca
Vizslaparki út 1-21-ig
Vizslaparki út 2-22-ig
18. sz. védőnői körzet
Alkotmány utca
Batsányi János utca
Borbély György utca
Budai Nagy Antal utca
Bükkfa utca
Csillagvölgy utca
Deák Ferenc tér
Dózsa György utca
Esthajnal utca
Gárdonyi Géza utca
Gébárti út
Ilosvai út
Irinyi János utca
Jákum Ferenc utca
Jedlik Ányos utca
Jégmadár utca
Kabók Lajos utca
Kertész utca
Király utca
Lőrinc barát utca
Málnás utca
Munkácsy Mihály utca
Nefelejcs utca
Neszele út
Ola utca
Perlaki utca páros oldal
Platán sor 18-44-ig
Püspöki Grácián utca
Sütő utca
Szilágyi Erzsébet utca
Vágóhíd utca
Várkör utca
Vass Lajos utca
Virág Benedek utca

19. sz. védőnői körzet
Andráshida út
Apátfa utca
Béke utca 11-23-ig

Bekeháza
Falumúzeum utca
Gát utca
Gazdaság utca
Hatházi utca
Hock János utca 1-től végig
Iskola utca
Körmendi út
Kutasi utca
Liget utca
Malom utca
Mura utca
Muskátli utca
Novák Mihály utca
Nyíres utca
Öveges József utca
Rét utca
Perlaki utca 1-13-ig
Rózsa utca
Szent István utca
Zalaboldogfa

20. sz. védőnői körzet
Akácfa sor
Árnyas utca
Barka utca
Berek utca
Bíbor utca
Borostyán utca
Cserfa utca
Csillagh tér
Csillagfürt utca
Csonttető utca
Garázs sor
Gerle utca
Gyík utca
Citromfű utca
Csonttető
Dukai Takács Judit utca
Ebergényi utca
Égerfa utca
Erzsébethegyi út
Fenyvesalja utca
Felsődűlő utca
Gábor Áron utca
Gébárti út 1-71.
Gógánhegyi út
Gógánvölgyi utca
Gyár utca
Harmat utca
Hársfa utca
Helikon utca
Hock János utca 2-től végig
Jegenyés utca
Karácsony Sándor utca
Kaszás utca
Kápolna utca
Kövecses utca
Lankás utca
Lovász utca
Lőtéri utca
Móra Ferenc utca
Perlaki utca 15-től végig
Petúnia utca
Rét utca
Rozmaring utca
Szendrei Júlia utca
Szélhordta utca
Szentmártoni utca
Szekeresvölgyi utca
Szirom utca
Szőlőhegyi utca

Tavasz utca
Teskándi út
Tölgyfa utca
Újhegyi út
Vadvirág utca
Városvég utca
Virágszer utca
Vorhotai utca
Völgyi út
Zengő utca

3. melléklet a 34/2013. (X.31.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez
Az iskolavédőnői körzetbe sorolt köznevelési intézmények



















Zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola
Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Izsák Imre Általános Iskola
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium,
Zalaegerszegi Apáczai Csere János Gimnázium
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola
Páterdombi Szakképző Iskola
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Kodolányi János Középiskola és Kollégium Zalaegerszegi Szakközépiskolai
Tagintézmény
Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Szakiskolája
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola
Területi védőnői körzetbe sorolt intézmény

Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény”

Iskola,

Fejlesztő

Iskola,

Egységes

4. melléklet a 34/2013. (X.31.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez
Az iskolaorvosi körzetbe sorolt köznevelési intézmények

























Zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
Izsák Imre Általános Iskola
Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Páterdombi Szakképző Iskola
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola
Zalaegerszegi Apáczai Csere János Gimnázium
Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Szakiskolája
Kodolányi János Középiskola és Kollégium Zalaegerszegi Szakközépiskolai
Tagintézmény
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda
Szent Család Óvoda
Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
35/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 54/2005. (XI.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 71. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 116. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 54/2005. (XI.25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 2. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése abban az esetben, ha az irányítása alá
tartozó költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy
a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá
szorítani, a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Önkormányzati biztos megbízását a közgyűlésnél az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)
meghatározott szerv és személyek kezdeményezhetik.
(3) A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni
az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén. A kezdeményezést a
Mellékletben foglalt adatszolgáltatással egyidejűleg írásban kell megtenni a feltételek
bekövetkezését követő két munkanapon belül.
(4) A közgyűlés az önkormányzati biztos kiválasztásának jogát a Pénzügyi Bizottságra
átruházza. A Pénzügyi Bizottság döntéséről a közgyűlést a soron következő ülésen
tájékoztatni kell.”
2. §
Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzati biztost az Ávr. szerinti feltételeknek megfelelő természetes
személyek, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok közül a
Pénzügyi Bizottság döntése alapján a polgármester bízza meg.”

3. §
Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 4. §
Az önkormányzati biztossal a polgármester megbízási szerződést köt és megbízólevéllel látja
el. A megbízólevél tartalmi elemeit, valamint az önkormányzati biztos jogosultságait és
kötelezettségeit az Ávr. tartalmazza.”
4. §
Az R. 8. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. §
Az önkormányzati biztos az Ávr-ben meghatározottak szerint intézkedési tervet dolgoz ki,
valamint megbízatásának megszűnésekor záró értékelést készít, amelyeket a közgyűlés
tárgyal meg és dönt azok elfogadásáról.”
5. §
Az R. melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.
6. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Melléklet 35/2013. (X.31.) önkormányzati rendelethez
ADATSZOLGÁLTATÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
irányítása alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
által elismert tartozásállományról
……oldal
…..Bizonylat száma
………………………………………………….
Költségvetési szerv megnevezése

……………………………………………
Költségvetési szerv
kiadási előirányzata e Ft-ban

…………………………………………….
Költségvetési szerv
kiadási előirányzatának 10%-a e Ft-ban

Adatok e Ft-ban
Sorszám

Ki nem egyenlített számlák
szállítói állománya

Elismert és lejárt határidejű tartozásállomány
20-30 nap közötti
állomány

30 napon túli
állomány

Összesen

Zalaegerszeg, …………………………………

P.H.
……………………….
aláírás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
36/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
a közművesítési hozzájárulásról szóló 32/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdésében és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közművesítési hozzájárulásról szóló 32/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: önkormányzati rendelet) 1. § -a a következő szöveggel lép hatályba:
„1. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában lévő víziközműre és közcélú csapadékvíz-elvezető
létesítményre bekötővezetékkel rácsatlakozó vagy rácsatlakozni kívánó ingatlan
tulajdonosaira, tényleges használóira.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a víziközmű-hálózatokra és a
csapadékvíz-elvezető létesítményekre, amelyek kiépítését Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata saját elhatározásából, vagy az érdekeltek
együttműködésével valósított vagy valósít meg.”
2. §
(1) Az önkormányzati rendelet 2.§ ca) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[E rendelet alkalmazásában:]
„ca) gravitációs: az ingatlanon összegyűlő csapadékvíznek a közcélú csapadékvízelvezető törzshálózatba juttatását szolgáló csatornaszakasz, amely telekhatáron
belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített tisztítóakna, vagy
tisztítónyílásnak a kimeneti oldaláig, ezek hiányában”
(2) Az önkormányzati rendelet 2. § -a a következő v) és x) pontokkal kiegészülve lép
hatályba:
[E rendelet alkalmazásában:]
„v) Csapadék-törzshálózat: olyan közcélú csapadékvíz - elvezető létesítmény, amely
a csapadékvíz-elvezető főgyűjtőcsatornákból, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és
ezek műtárgyaiból áll.
x) Ingatlan: a 1997. évi CXLI tv. 11 §-ban meghatározott földrészlet, valamint a 12.
§-ban meghatározott egyéb önálló ingatlan (öröklakás, garázs, stb.)”

(3) Az önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés h) pontja a következő szöveggel lép
hatályba:
[Nem kell közművesítési hozzájárulást fizetni:]
„h) azoknak az érdekelteknek, akik vízi-közmű társulati szervezésben megvalósult
beruházásban az adott vízi-közmű építésének céljából érdekeltségi hozzájárulás
fizetését vállalták, vagy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezettek.”
(4) Az önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Lakossági célú érdekeltségi egységre vonatkozóan a közművesítési
hozzájárulás mennyiségi tényezőjét
a.) ivóvízellátás esetén: a tervezett vízfogyasztás (m3/nap) adja, de
minimum 1 m3/nap az értékkel
b.) szennyvízelvezetés esetén: a tervezett szennyvízkibocsátás (m3/nap)
adja, de minimum 1 m3/nap az értékkel
c.) csapadékvíz-elvezetés esetén: az érdekeltségi egység közcélú
csapadékvíz-elvezető létesítménybe juttatott csapadékvizeket összegyűjtő
burkolt felületének vízszintes vetülete (m2) adja, de minimum 100 m2
értékkel kell megállapítani.”
(5) Az önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Amennyiben az ingatlanon növekszik a közüzemi ivóvíz- vagy szennyvíz törzshálózatot igénybevevő, építési, használatbavételi engedéllyel rendelkező, és
külön vízórával felszerelt érdekeltségi egységek és érdekeltek száma és emiatt a
közművesítési hozzájárulás mennyiségi tényezője az ingatlanra vonatkoztatva
megnő, illetve amennyiben az ingatlanon növekszik a közcélú csapadékvíz-elvezető
létesítményt közvetlenül terhelő burkolt felületek nagysága azt az érdekelt köteles a
Polgármesteri Hivatal felé jelezni.
Ezekben az esetekben a közművesítési hozzájárulás mennyiségi tényezőjének,
valamint a csapadékvíz-elvezetés esetén a megnövekedett burkolt felület vízszintes
vetülete nagyságának különbözetét a Polgármesteri Hivatal az érdekelt felé
érvényesíti.”
(6) Az önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Hatályát veszti a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának
megállapításáról szóló 13/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet 40/A.-40/F. §-a,
továbbá a 42. §-ának 11.-16. pontja, valamint a rendelet 5. és 6. számú melléklete.”
3. §
(1) Az önkormányzati rendelet 2. § jb) pontjában „az igénylő által” szövegrész helyett „az
érdekelt által” szöveg lép hatályba.
(2) Az önkormányzati rendelet 3.§ -ában „A fejlesztés által közvetlenül érintett ingatlanok
tulajdonosai vagy használói” szövegrész helyett „Az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközmű-hálózat és csapadékvíz-elvezető létesítmények vonatkozásában az érdekeltek”
szöveg lép hatályba.

(3) Az önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontjában a „megvalósított
közterületi” szövegrész helyett a „megvalósított közcélú” szöveg, a „csapadékvíz-elvezető
létesítményre vonatkozó fejlesztés” szövegrész helyett a „csapadékvíz-elvezető
létesítményre vonatkozó törzshálózat-fejlesztés” szöveg lép hatályba.
4. §
Nem lép hatályba az önkormányzati rendelet 2.§ a) és k) pontja.
5. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. november 02-án hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt:
támogatott).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és –
a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre
nyújtott pénzbeli támogatásra.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben
meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak
részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó
támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására
kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
Értelmező rendelkezések
2. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek
és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott
pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.
(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére,
valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen
jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális
ellátás) pénzbeli juttatás.
A céljellegű támogatás lehet:
a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél
megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi
részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez
biztosít pénzbeli támogatást

II. Fejezet
Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok
Az átadott támogatás forrása
3.§ Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési
előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.
A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése
4.§ (1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a
közgyűlés, a Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a polgármester, a
szakágazatok rendelkezésére álló működési támogatási keretek felosztásáról az illetékes
szakbizottságok, az Egyéb Szervezetek támogatása keret felosztásáról a Gazdasági Bizottság
(a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt, melyhez a szakmai bizottságok véleményét
kérheti.
(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének
előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt,
és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.
(3) A céljellegű támogatási kérelmek az 1. melléklet – Pályázati adatlap - kitöltésével
nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A kérelem
benyújtásakor a támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy az önkormányzat hivatalán
keresztül mely szakosztályhoz, szakbizottsághoz nyújtott be egyidejűleg azonos célra
kérelmet. A kérelmet az előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró támogatást nyújtónál lehet
benyújtani.
(4) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás
összegét, valamint a támogatás célját.
A támogatási megállapodás
5.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások
esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást
kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a
tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú
felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell
meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott
részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell
visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás
felhasználásáról.
(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább
nem adhatja.
(4) A támogatási megállapodás aláírására jogosultak körét a kiadási előirányzattól függően
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzgazdálkodási Szabályzatáról
szóló belső szabályzat tartalmazza.
(5) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag
átutalással lehet teljesíteni.
(6) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell
fizetnie.
(7) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen
ellenőrizni.
Az elszámolás
6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles
a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés
előkészítéséért felelős szervezeti egység (osztály, iroda) felé az alábbiak szerint:
a) Eseti támogatások:
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
aa) kitöltött Elszámoló lap (2. melléklet)
ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain
szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét)
ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás
1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint
szerződéses melléklet
ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat,
műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén
teljesítésigazolás)

b) Általános működési célú támogatások:
A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott
köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást
vezetni.
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló
bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat,
Naplófőkönyv kivonata stb.
Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott
a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles
teljesíteni.
(2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint.
a) a civil szervezetek esetében lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig,
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai
esetében a tárgyévet követő év február 28-ig,
c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok
esetében a tárgyévet követő év február 28-ig.
(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A
kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási
határidő lejártáig.
(4) A benyújtott elszámolásokat a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységének
megbízott dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és
jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a
benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem
szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára
visszafizetni.
(7) A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája ellenőrzést végezhet az önkormányzat
költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(8) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a
támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső
összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól
7.§ (1) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot
szolgáltatott.
(2) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor.
Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
Nyilvántartás és közzététel
8. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az érintett szervezeti
egység köteles a 3. melléklet szerinti nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjének
nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása
elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat
fellelhetőségét, a bizonylat számát.
(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív,
céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a
város honlapján közzé kell tenni.
(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell
megtenni.
(4) A közzétételért a döntés, vagy a támogatási megállapodás előkészítéséért felelős
szervezeti egység köteles gondoskodni.
III. Fejezet
Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
9.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás
kivételével – a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében
utólagosan tájékoztatja a közgyűlést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó
vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével,
fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját,
valamint a vagyontárgy besorolását.
(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői
véleményt kell beszerezni.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti
meg.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet a 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
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___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

Költségvetés teljes összege

Ft

A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg

Ft

Egyéb forrásból származó támogatások
__________________________________________

____________Ft

__________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

A pályázaton igényelt pénzösszeg

Bankfiók, számlaszám

 -  - 

Ft

Nyilatkozat
I.
Kérelmünket egyidejűleg azonos célra, az alábbi helyekre nyújtottuk be:
…………………..…………………………. vezetők ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
II.
Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:
…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora terhére……………..... .Ft
….....................…………………..célra ……………………. polgármesteri keretből……………... Ft
….........................………………..célra ……………………. Bizottságtól ………….............…….. Ft
……….........................…………..célra ……………………. Bizottságtól ………………............... Ft
………….........................………..célra ……………………. Bizottságtól ………………............... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az
elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást
nyújtó részére.

Zalaegerszeg, 201...…………………………
…………………………………………..
kérelmező neve, aláírása

2. melléklet a 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás
felhasználásáról
Támogatást nyújtó megnevezése: (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő)
közgyűlés; ………………………..………………. Bizottság; egyéb: ……...................………..
Támogatást igénybevevő
neve, címe: …………………………………………….……..…………………………………
képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...…………………
A támogatásról rendelkező határozat száma: ……………….……………………………….….
A támogatás célja: ………………………………………………………………………………
Mellékletek száma: …………….………….
Sorszám

A kifizetés

A bizonylat
kiállítója

kelte

száma

jogcíme

összege

Összesen:
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok
szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő
felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak
érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem
szerepeltetjük / szerepeltettük.
…………………………………. 20 … év ………………….. hó ……. nap
ph.
……………………………………………
a Támogatott cégszerű aláírása
*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét.

Záradék:
A pénzügyi beszámolót

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………….
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: …………………………………………
A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható

3. melléklet a 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelethez

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 169/2013. (X.24.) sz. határozata
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű
7/2004/1.(I.29.),
9/2006/2.(I.26.),
174/2008/2.,3.(VI.26.),
310/2010/2.(XII.16.), 262/2012/2.(XII.20.), 95/2013.(V.9.), 157/2013.(IX.19.),
158/2013/I./1.(IX.19.),
159/2013.(IX.19.),
161/2013.(IX.19.),
162/2013.(IX.19.), 164/2013.(IX.19.), 165/2013/1.(IX.19.), 166/2013.(IX.19.),
167/2013.(IX.19.) számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 113/2008.(V.22.) sz.
közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 149/2009.(VI.23.) sz.
közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 264/2012.(XII.20.) sz.
közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2014. január 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 125/2013.(VI.20.) sz.
közgyűlési határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 144/2013.(VII.18.) sz.
közgyűlési határozat 2. pontjának határidejét 2014. december 31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 144/2013.(VII.18.) sz.
közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2013. november 30ra módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 155/2013.(VII.18.) sz.
közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31re módosítja.

Tárgy: A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása
ZMJVK 170/2013. (X.24.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi költségvetési
tervezéshez a határozati javaslat további pontjaiban megfogalmazottak
figyelembe vételével elfogadja a költségvetési koncepcióját. Felkéri a jegyzőt a
tervezési munka további koordinálására, a várható bevételek – kiemelten az
állami hozzájárulások – pontosítására, az adóbevételek mind pontosabb
meghatározására, valamint új bevételi források és kiadáscsökkentő lehetőségek
feltárására.
Határidő:
Felelős:

2.

2013. december 31.
Dr. Kovács Gábor jegyző

A költségvetés elfogadása előtt a közgyűlés elé kell terjeszteni azon
önkormányzati rendelet-tervezeteket, amelyek a bevételi és kiadási
előirányzatokat befolyásolják, illetve megalapozzák.

Határidő:
Felelős:
3.

Az intézményhálózatban 2013. év során végrehajtott változásokra tekintettel a
költségvetés készítésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy az új intézményi
struktúrában az egyes költségvetési szervek feladataikat a leghatékonyabb és
leggazdaságosabb módon lássák el.
Határidő:
Felelős:

4.

2013. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Fejlesztési feladatok és felújítási célok tervezésénél elsősorban a korábban
vállalt kötelezettségek, az adósságszolgálat és a 2013. évben megkezdett,
illetve folyamatban lévő feladatok forrásigényét szükséges biztosítani.
Elsőbbséget kell továbbá biztosítani a szükségesnek ítélt arányos
városfejlesztést szolgáló beruházási és felújítási feladatoknak. Az új
beruházások tervezésénél különös figyelmet kell fordítani a megvalósuló
beruházások fenntarthatóságának pénzügyi hatásaira.
Határidő:
Felelős:

7.

2013. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
gazdasági társaságok vezetőivel folytasson egyeztetéseket újabb források
bevonása érdekében a felhalmozási célú kiadási lehetőségek bővítéséhez,
különösen a pályázati önrész és a felújítási vis-maior helyzet kezelésére.
Határidő:
Felelős:

6.

2013. december 31.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Át kell tekinteni az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező
feladatellátás elsődlegessége érdekében. A civil szféra, a sport és kulturális
egyesületek, alapítványok támogatásánál a társadalmi hasznosság szempontjait
kell kiemelten figyelembe venni.
Határidő:
Felelős:

5.

2014. évi költségvetés elfogadása
Dr. Kovács Gábor jegyző

2014. január 15.
Gyutai Csaba polgármester

A 2014. évi költségvetési rendeletben az előre nem tervezhető feladatok
ellátása érdekében és az esetlegesen elmaradó bevételek pótlására
lehetőségekhez mérten céltartalékot kell képezni.
Határidő:
Felelős:

2014. évi költségvetés elfogadása
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának
módosítása
ZMJVK 171/2013. (X.24.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulásnak, a 2013. június 26-i ülésén elfogadott társulási
megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1. A társulási megállapodás V. fejezetének 5.3. pontja az alábbiak szerint
módosul:
5.3. A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény irányítói feladat- és jogkörét a
Társulási Tanács gyakorolja. A Társulási Tanács hatásköre az intézmény
alapító okiratának elfogadása és módosítása, megszüntető okiratának
kiadása, Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása, az
intézmény költségvetésének elfogadása, létszámának meghatározása a
vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározottak szerint.
2. A társulási megállapodás VI. fejezetének 8. pontja az alábbiak szerint
módosul:
8. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozattal
hozza.
Az elnök és az alelnök megválasztásáról titkos szavazással dönt. A Társulási
Tanács a 14. és 15. pontban foglalt ügyekben titkos szavazást tarthat.
3. A társulási megállapodás 1. és 2. sz. melléklete helyébe jelen
előterjesztéshez csatolt 1. és 2. sz. melléklet lép.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

II.

2013. október 31.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását 2013. december 31-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. A társulási megállapodás II. fejezetének 1. és 2. pontja az alábbiak
szerint módosul:
1. A Társulás célja
A térségben működő települési önkormányzatok a Társulást foglalkoztatási
feladatok végrehajtására, továbbá a térség összehangolt fejlesztésének
előmozdítására hozzák létre.

2. A társulás feladata és a szolgáltatásai igénybevételének feltételei
A Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az
alábbi, feladatkörbe tartozó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és
hatáskörök ellátásáról:
2.1. területfejlesztés,
2.2.
2.3.
2.4. foglalkoztatás,
2.5.
Az e megállapodásban foglalt feladatok ellátását vállaló települési
önkormányzatok kimutatását jelen társulási megállapodás 1. sz. függeléke
tartalmazza.
2. A társulási megállapodás II. fejezetének 2.2. pontja (Szociális
alapszolgáltatási feladatok), 2.3. pontja (Gyermekjóléti alapellátási
feladatok), 2.5. pontja (Gyepmesteri feladatok), 3. pontja (A társulás
szolgáltatásai igénybevételének feltételei) és 4. pontja (A társulás
általános rendjétől eltérő feladatellátás módja) hatályát veszti.
3. A társulási megállapodás III. fejezetének 1.3. pontja az alábbiak szerint
módosul:
1.3. A Társuláshoz való csatlakozást a Társulás tagjai azon települési
önkormányzatok részére teszik lehetővé, amelyek:
elfogadják a Társulás célját,
jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik
el,
érintettség esetén vállalják a cél megvalósításához szükséges
többletforrás megfizetését.
4. A társulási megállapodás III. fejezetének 2.1. pontja az alábbiak szerint
módosul:
2.1. A Társulás bármelyik tagja a naptári év június 30-ával, illetve az utolsó
napjával a képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozatával a
Társulásból kiválhat. A kiválásról szóló határozatot legalább 6 hónappal
korábban kell meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. A kiváló tag köteles
érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás
megfizetésének teljesítésére.
5. A társulási megállapodás IV. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint
módosul:
2.
A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:
a tagönkormányzat megnevezését, székhelyét, lakosságszámát,
a Társulásba való belépés időpontját,
a Társulás által ellátott feladatok közül a tag által vállalt feladatot
(feladatokat),
a cél megvalósításához szükséges többletforrás összegét, és
befizetésének időpontját,

-

a támogatásként kapott összeget, visszatérítendő támogatás esetében a
visszafizetési kötelezettség teljesítését,
a szavazati jogosultságot és a szavazati jog mértékét,
a tagság megszűnésének időpontját.

6. A társulási megállapodás V. fejezetének címe és a cím alatti szövegrésze
az alábbiak szerint módosul:
A TÁRSULÁS SZERVEI ÉS NONPROFIT SZERVEZETE
A Társulás szervei:
1.
a Társulási Tanács,
2.
a Társulás elnöke,
3.
a Társulás alelnöke,
4.
a Társulás bizottságai,
A Társulás nonprofit szervezete:
Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft.
7.
A társulási megállapodás V. fejezete 1.5. pontjának b) alpontja az
alábbiak szerint módosul:
b)
érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás
összegének megállapítása,
8.
A társulási megállapodás V. fejezetének 4. pontja (A Társulás
bizottságai) alatti szövegrész az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a
4.2. pont hatályát veszti.
4. A Társulás bizottságai
A Társulás az alábbi bizottságokat hozza létre:
4.1. Elnökségi Bizottság
4.2.
4.3. Pénzügyi Bizottság
9.
A társulási megállapodás V. fejezetének 4.1.5. pontja az alábbiak
szerint módosul:
4.1.5. A Társulás Elnökségi Bizottsága segíti a Társulás elnökének és
alelnökének a munkáját, közreműködik a Társulási Tanács üléseinek
előkészítésében, kapcsolatot tart a Tanács tagjaival, és közreműködik a
döntések végrehajtásában.
10.
A társulási megállapodás V. fejezetének 4.3.7. pontja az alábbiak
szerint módosul:
4.3.7. A bizottság fő feladata, hogy ellenőrizze a Társulás és szervei és
nonprofit szervezete pénzügyi tevékenységét, gazdálkodásának törvényességét.
Előzetesen véleményezze, illetve megtárgyalja az éves költségvetést és a
zárszámadást. A Pénzügyi Bizottság feladata továbbá érintettség esetén a cél
megvalósításához szükséges többletforrás befizetésének ellenőrzése.

11.

A társulási megállapodás V. fejezetének 5. pontja hatályát veszti.

12.
A társulási megállapodás VI. fejezetének 6.7. pontja az alábbiak
szerint módosul, egyidejűleg a 6.9. pontja hatályát veszti:
6.7. érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás
megállapításakor, és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapításakor,
13.

A társulási megállapodás VI. fejezetének 7. pontja hatályát veszti.

14.
A társulási megállapodás VII. fejezetének 1. pontja az alábbiak
szerint módosul, egyidejűleg a 2.1.1. és 2.1.2. pontja hatályát veszti.
1.
A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A
Társulás működési költségeinek biztosítása érdekében a települési
önkormányzatok tagi hozzájárulást nem fizetnek, annak fedezetét a Társulás
tartaléka terhére biztosítja.
15.
A társulási megállapodás 1. sz. függeléke helyébe jelen társulási
megállapodás 1. sz. függeléke lép, egyidejűleg a 2. sz. függelék hatályát
veszti.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. október 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása
ZMJVK 172/2013. (X.24.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Belvárosi I.
számú Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2013. december 1-jei hatállyal elfogadja.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó
Szervezet alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2013. december 1-jei hatállyal elfogadja.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városrészek
Művelődési Központja alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete
szerinti tartalommal 2013. december 1-jei hatállyal elfogadja.

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Családsegítő
Szolgálat és Gyermekjóléti Központ alapító okiratot módosító okiratát és
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4.
sz. melléklete szerinti tartalommal 2013. december 1-jei hatállyal elfogadja.

5.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Sportlétesítmény
Gondnokság Intézménye alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete
szerinti tartalommal 2013. december 1-jei hatállyal elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. november 1.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Települési Értéktár Bizottság működéséről szóló szabályzat elfogadása
ZMJVK 173/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „A Zalaegerszegi Települési Értéktár
Bizottság működéséről” szóló szabályzatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja, azzal, hogy a szabályzat 9. pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„9. Amennyiben javaslathoz kapcsolódóan adatok beszerzésére, további kutatásra
van szükség, a Bizottság megkeresi a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárat,
vagy a Göcseji Múzeumot, ill. a Magyar Olajipari és Gázipari Múzeumot, amely a
rendelkezésére álló vagy a levéltárakban fellelhető információkat összegyűjti,
továbbá szükség szerint felkérhet más, szakértelemmel rendelkező személyt vagy
hivatalt.”
A közgyűlés felkéri a polgármestert, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnökét a működési szabályzat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. október 31.
Gyutai Csaba polgármester
Gecse Péter az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 174/2013. (X.24.) sz. határozata
I.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Településrészi Önkormányzatok javaslatainak
megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja:
Alapítvány megnevezése
összeg
Kéz a Kézben Gyermekeinkért 40.000 Ft
Alapítvány
Ságodért Alapítvány

40.000 Ft

Cél
programok

Javaslattevő
Andráshida TRÖ

internet, TV csatlakozás kiépítése, előfi- Ságod TRÖ
zetési díj

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

2013. november 15.
Gyutai Csaba polgármester

II.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
133/2013/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a JAVK Olvasóinkért Könyvtári
Alapítvány részére 30.000 Ft összegű támogatást biztosít a József Attila Tagkönyvtárban
rendezendő 37. Mesemondó verseny megszervezéséhez a Közösségi, művészeti pályázatok
keret terhére.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2013. november 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A 2013. évi közmeghallgatás megszervezése
ZMJVK 175/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi közmeghallgatást 2013.
november 5. napján 17.00 órára hívja össze.
Helyszíne: Zalaegerszeg Város Díszterme (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.)
A közmeghallgatás napirendje:
1.) Tájékoztató a Belváros Rehabilitáció soron következő fejlesztési elképzeléseiről
2.) Közérdekű kérdések, felvetések

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. november 5.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város települési szilárd hulladék-gazdálkodási
rendszerének eszközpark fejlesztése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0016 kódszámú
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok meghozatala
ZMJVK 176/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 147/2013. (VII.18.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
pályázatot nyújtson be a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése”
című pályázati felhívásra „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város települési szilárd
hulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése” címmel, az alábbi
költségvetéssel:
A projekt teljes nettó összege:
A projekt teljes nettó összegének 5%-os önrésze:
A projekthez kapcsolódó Áfa mértéke:

259.900.000,- Ft
12.995.000,- Ft
70.173.000,- Ft

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját erőt, valamint a nem
elszámolható költségek, így a beszerezett eszközök Áfa tartalmát az adott évi
költségvetésben tervezi.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város települési szilárd hulladék-gazdálkodási
rendszerének eszközpark fejlesztése” című benyújtott pályázat Megvalósíthatósági
Tanulmányában feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá
a Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri.
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatással létrejött létesítmény
működtetésének fedezetét a Zala-Depo Kft., mint üzemeltető révén biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat tartalmi bírálatához szükséges
valamennyi dokumentum és nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. október 25.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Hozzájárulás a ZALAISPA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázatának benyújtásához
ZMJVK 177/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a ZALAISPA
Önkormányzati Társulás a KEOP -1.1.1/C/13 kódszámú, „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése” című pályázati felhívásra „A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című
pályázatot benyújtsa.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Társulás tagja a
ZALAISPA Önkormányzati Társulás által a fenti konstrukcióra benyújtott pályázat
keretében az önerő biztosításához pénzügyi hozzájárulást nem biztosít.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a Társulást a
határozatról.
Határidő:
Felelős:

2013. október 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A víziközművek önkormányzati tulajdonba kerülése, a vagyonátadásról szóló
megállapodás jóváhagyása
ZMJVK 178/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
tulajdonában állt és törvény erejénél fogva az Önkormányzat tulajdonába került
víziközmű vagyon térítésmentes átadására vonatkozó megállapodást az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására és a vagyonátadással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
A közgyűlés felkéri a ZALAVÍZ Zrt. vezérigazgatóját a vagyonátadással kapcsolatos
feladatok elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

2013. október 31.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Nagy András, a ZALAVÍZ Zrt. vezérigazgatója

Tárgy: A Zalavíz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
ZMJVK 179/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Zalavíz Zrt-vel 2007.
november 22-én kötött és 2008. május 13-án, valamint 2012. augusztus 1-én módosított

vagyonkezelési szerződés 2013. december 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosításra
kerüljön:
1.) A vagyonkezelési szerződés 6.1. pontja kiegészül az alábbiakkal:
„A Vagyonkezelő köteles az általa víziközmű-fejlesztési hozzájárulás címen beszedett
összegről minden év november 30. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni és annak
összegét az Önkormányzat részére átutalni.”
2.) A vagyonkezelési szerződés 7.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.3 A pénzügyi év zárását megelőzően a Vagyonkezelő javaslatára az Önkormányzat
módosítja a nyilvántartásokat a selejtezendő eszközök értékével. Selejtezésre a
Vagyonkezelőnél nincs mód, azt az Önkormányzat a Selejtezési szabályzata
alapján végzi. A Vagyonkezelő az átadott vagyon azon elemeit, amelyek azért
nincsenek használatban, mert szerepüket átvette egy új létesítmény, vagy a
használatban lévő eszköz felújítása többe kerülne, mint egy új eszköz beszerzése,
legkésőbb a pénzügyi év zárásakor visszaszolgáltatni köteles.
A visszaszolgáltatás időpontjával a Szolgáltató használati joga is megszűnik. A
közművagyon leltározását a Vagyonkezelő végzi a Selejtezési és leltározási
szabályzata alapján. A leltározás lebonyolítása során figyelembe kell venni az
Önkormányzat leltározási szabályzatában a vagyonkezelésbe adott eszközök
leltározására vonatkozó előírásokat. A leltározás során fellelt, vagy hiányzó
eszközök értékével a Vagyonkezelő – a tulajdonos értesítése mellett – módosítja a
nyilvántartásokat.”
3.) A vagyonkezelési szerződés 3. sz. melléklete helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A vagyonkezelő számviteli, elszámolási, adatszolgáltatási feladatai
A Vagyonkezelő számviteli, elszámolási, adatszolgáltatási feladatai a következők:
I. Vagyonátvétel
A Vagyonkezelőnek a kezelésébe átvett vagyont a tárgyi eszközök között a Szt. 23. §-ának (2)
bekezdése alapján - a saját eszközeitől elkülönítetten – nyilvántartásba kell venni az egyéb
hosszúlejáratú kötelezettségekkel szemben a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített
értéken. Az 1. számú melléklet a vagyonkezelésbe átvett eszközöknek az önkormányzat
számviteli nyilvántartási adataival egyező, a vagyonátadás előtt újraértékelt tételes jegyzéke.
A Vagyonkezelőnek az átvett vagyoni eszközökről egyedi nyilvántartást is fel kell fektetni, és
azon a változásokat (elsősorban az értékadatokat) folyamatosan át kell vezetni. Az egyedi
nyilvántartás tartalmazza az eszköz könyv szerinti bruttó értékét, a nettó értéket és a
vagyonkezelőnél elszámolt halmozott értékcsökkenés összegét.
II. A vagyonban bekövetkezett változások számviteli-nyilvántartási feladatai
1. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.
A vagyon rendeltetésszerű használatbavételekor a Szt. 52. §-a alapján a Vagyonkezelőnek
meg kell határoznia az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét a bekerülési érték, a

várható hasznos élettartam, és a várható hasznos élettartam végén várható maradványérték
számításba vételével.
A vagyoni elemek maradványértéke nulla, az egyes eszközök várható hasznos élettartamát és
az ahhoz kapcsolódó leírási kulcsokat a Vagyonkezelő Számviteli politikája tartalmazza. Az
amortizáció elszámolása naptári napra történik. Az elszámolt amortizáció összegével az átvett
eszközök nyilvántartási értékét a Vagyonkezelőnek csökkentenie kell.
2. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására a Vagyonkezelőnél nincs mód. A Vagyonkezelő
az átadott vagyon azon elemeit, amelyek azért nincsenek használatban, mert szerepüket
átvette egy új létesítmény, vagy a használatban lévő eszköz felújítása többe kerülne, mint egy
új eszköz beszerzése, legkésőbb a pénzügyi év zárásakor visszaszolgáltatni köteles a
tulajdonos Önkormányzatoknak. A vagyon visszaadásának bizonylata az Átadás- átvételi
jegyzőkönyv, mely alapján a Vagyonkezelő a visszaadott eszközöket a visszaadáskori nettó
értéken a könyveiből kivezeti. A kivezetés során a kezelésre átvett tárgyi eszközök nettó
értéke és az önkormányzattal szemben fennálló hosszúlejáratú kötelezettségek összege
csökken.
3. A közművagyon leltározása
A közművagyon leltározását – az Önkormányzat Leltározási Szabályzatában foglaltak
figyelembevételével - a Vagyonkezelő végzi. A könyvek év végi zárásához, a beszámoló
elkészítéséhez olyan közművagyonleltárt kell összeállítania, amely tételesen, ellenőrizhető
módon tartalmazza a mérleg fordulónapján (december 31.) meglévő eszközöket és azok
forrásait mennyiségben és értékben. Az eszközöket és forrásokat egyedenként kell leltározni
és értékelni.
A Vagyonkezelő mérlegébe csak a szabályszerű leltározással megállapított és kivizsgált
leltárkülönbözetekkel módosított eszközérték vehető fel. A leltározást a Vagyonkezelőnek
Leltározási és Selejtezési Szabályzata alapján leltározási ütemterv szerint kell végrehajtani.
A leltározási ütemtervben kell meghatározni a végrehajtási határidőket, és a feladatok
elvégzéséért, ellenőrzéséért felelős személyeket.
A Vagyonkezelőnek a leltározást a Leltározási szabályzatban meghatározott időközönként –
az egyéb viziközmű vagyon Önkormányzat által történő leltározásával azonos évben –
mennyiségi felvétellel, a tárgyév december 31-i fordulónappal kell elvégezni. A leltározásról
készült leltárkimutatást a tárgyévet követő év február 15-ig kell az Önkormányzat részére
megküldeni. Abban az évben, amikor nem kötelező a leltározás, a mérlegtételek alátámasztása
az analitikus nyilvántartások és a főkönyv adatainak egyeztetésével történik.
Az egyeztetés kiterjed:
 a bruttó értékre,
 a tárgyévi értékcsökkenésre és
 a halmozott értékcsökkenésre.
A leltározás dokumentumai:
 Üzembehelyezett közművagyon esetében a LIBRA ÁLLÓ modulból nyert
tételes lista, valamint a ZIMIR (Zalavíz Zrt. Integrált Műszaki Információs
Rendszerből) nyert tételes lista.
 Befejezetlen beruházásoknál a fordulónapra vonatkozó tételes lista.

A Vagyonkezelő a leltározás során megállapított hiányokról jegyzőkönyvet felvenni, és az
okozott kárt megtéríteni köteles. A Vagyonkezelő a leltárhiány jegyzőkönyv alapján az
eszközt a tárgyi eszközök közül kivezeti, és az okozott kár megtérítésének időpontjában
Önkormányzattal szemben fennálló egyéb hosszúlejáratú kötelezettségét csökkenti. A
leltározás során fellelt többlet minden esetben adminisztrációs hibára vezethető vissza. Az így
fellelt eszközt műszaki értékbecslés alapján kell a Vagyonkezelő könyveibe felvenni.
A Vagyonkezelő a közművagyon évközi mozgásairól a számviteli előírásoknak megfelelő
folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.
A vagyonkezelésbe adott közművagyon selejtezését az Önkormányzat Selejtezési
Szabályzatában foglaltak szerint a Vagyonkezelő javaslata alapján, közreműködésével az
Önkormányzat végzi. A Vagyonkezelő gondoskodik a selejtezésre javasolt vagyontárgyak
elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről, a selejtezett eszközök –
selejtezési jegyzőkönyvben meghatározott módon történő – hasznosításáról, vagy
megsemmisítéséről. A selejtezési eljárás költségeit az Önkormányzat viseli, a hasznosításból
keletkező bevétel az Önkormányzatot illeti meg.
4.

A terv szerinti értékcsökkenés felhasználásának elszámolása

A havonként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírást a Vagyonkezelőnek költségként
kell elszámolni. Az elszámolt értékcsökkenés teljes összege a Vagyonkezelőnél marad,
melyet a közművagyon felújítására kell fordítania, vagy egy későbbi időszakra tervezett
nagyobb felújítás munkáira kell tartalékolnia. A közművagyon felújítási szabályzatát a 2.
számú melléklet tartalmazza.
Az üzembehelyezett felújítások, rekonstrukciók értékével a Vagyonkezelőnek növelnie kell az
átvett vagyon bruttó értékét. Az osztatlan közös tulajdonú vagyonon végzett felújítások,
rekonstrukciók értékét a tulajdoni arányok alapján (átvételkori bruttó érték), megosztással kell
elszámolni az egyes önkormányzatok között.
5.

Kizárólag önkormányzati forrásból megvalósult közműberuházások elszámolása

Amennyiben külön megállapodás alapján, önkormányzati forrásból történik beruházás (bővül
a vagyoni eszközök köre), akkor a kapott önkormányzati juttatás összegével - a beruházás
rendeltetésszerű használatba vételekor, azaz a vagyonkezelésbe adásával azonos időpontban –
a Vagyonkezelőnek a vagyoni eszközök miatti egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek összegét
is meg kell növelnie.
III. A vagyonkezelői szerződés megszűnése
A Vagyonkezelő a szerződés megszűnésekor a visszaadott közművagyont a tárgyi eszközök
közül kivezeti. A kivezetés után az önkormányzattal szemben fennálló hosszúlejáratú
kötelezettségek egyenlege, amely vagyonkezelői tartozást vagy önkormányzati tartozást
mutat, a pénzügyi rendezéssel azonos időpontban szűnik meg.
IV.
A közművagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
költségek, ráfordítások elkülönítése
A Vagyonkezelő köteles a kezelésbe átvett közművagyonnal és a saját vagyoni eszközeivel
folytatott tevékenység eredménykimutatását is elkészíteni.
A Vagyonkezelő az alaptevékenységét a vagyonkezelésbe átvett eszközökkel és saját
eszközeivel együttesen végzi. A vagyon használatából, működtetéséből származó bevételei,

közvetlen költségei és ráfordításai egyértelműen nem választhatók el (összefolynak), ezért az
elkülönítést a Vagyonkezelő az alábbiak szerint köteles végezni.
A bevételek elkülönítése
A bevételeket a Vagyonkezelő településenként a jóváhagyott díj és az értékesített m3 alapján
határozza meg. A vagyonkezelésbe átvett eszközökre és a saját eszközeire jutó bevétel
megosztását a tárgyévben elszámolt amortizáció arányában állapítja meg.
A közvetlen költségek és ráfordítások elkülönítése
Településenként az értékesített m3 alapján kell meghatároznia a Vagyonkezelőnek a
közvetlen költségek és ráfordítások összegét, majd ennek megosztását a vagyonkezelésbe
átvett eszközökre és a saját eszközeire a tárgyévben elszámolt amortizáció arányában kell
elvégezni.
V. A Vagyonkezelő adatszolgáltatási kötelezettsége
A Vagyonkezelő a kezelt vagyon értékéről, az év első három negyedévében negyedévente, a
negyedévet követő hó 15. napjáig, év végén a tárgyévet követő év február 15. napjáig az
önkormányzati beszámoló összeállításához adatot szolgáltat tárgyi eszközök szerinti
bontásban. Az Önkormányzat a Vagyonkezelő adatközlése alapján módosítja számviteli
nyilvántartásait, a vagyonkezelésbe adott eszközök értékét.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. november 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Gébárti Szabadidőközpont
megállapodás jóváhagyása

fürdőlétesítmények

üzemeltetését

biztosító

ZMJVK 180/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a THERMALPLUS Vagyonkezelő, Műszaki és Szolgáltató Kft, az AQUAPLUS
Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft, a Kalor Zala Energiaszolgáltató Kft,
valamint az Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Kft között, a
Zalaegerszeg Gébárti Szabadidőközpontban lévő vízilétesítmények üzemeltetésére
vonatkozó megállapodást.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötéséről
gondoskodjon és felhatalmazza annak aláírására. A Közgyűlés felkéri a
polgármestert az aláírt megállapodásnak a vízügyi hatóság részére történő
megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2013. október 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Az „Autóbusz-öblök építése Zalaegerszegen” tárgyú projektben állami
területeken megvalósult létesítmények tulajdonviszonyának rendezése
ZMJVK 181/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális
Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ, és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
kötendő ötoldalú megállapodás, amely szerint az Önkormányzat térítésmentesen
közvetlenül értéknövelő beruházásként átadja a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ, mint az ingatlanok vagyonkezelője részére az NYDOP-3.2.1/B-2008-0007
azonosítószámú, „Autóbusz-öblök építése Zalaegerszegen” tárgyú projekt
keretében állami tulajdonon megvalósított vagyontárgyakat.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötéséről
gondoskodjon és felhatalmazza annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Kosztolányi u. 8. szám alatti (2330/2/A/21 hrsz-ú) nem lakás célú
helyiség hasznosítása
ZMJVK 182/2013. (X.24.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása
nélkül bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló zalaegerszegi
2330/2/A/21 hrsz-ú, üzlethelyiség megnevezésű, 267 m2 területű, természetben
a Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 8. szám alatti ingatlan földszintjén található
bérlemény 189,4 m2-es részterületét a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
(1062 Budapest, Lendvay u. 28.) részére 2013. október 15-től 2013. november
30-ig szóló határozott időtartamra havi nettó 519.903,- Ft bérleti díjért.
A bérleményre 2004-ben költött felújítás előző bérleti szerződésekbe be nem
számított maradvány összege terhére a havonta fizetendő bérleti díj nettó
503.944,-Ft összeggel csökken.
A közgyűlés felhatalmazza a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérleti szerződést
aláírja.
Határidő:
Felelős:

2.

2013. október 30.
felkérésre Pais Kornél ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása
nélkül értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló zalaegerszegi 2330/2/A/21
hrsz-ú, üzlethelyiség megnevezésű, 267 m2 területű, természetben a
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 8. szám alatti ingatlan földszintjén található

helyiségeket a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay u.
28.) részére.
A közgyűlés az ingatlan eladási árát 21.000.000,- Ft-ban fogadja el, melyet
ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.
Az értékesítés döntéshozó elé terjesztésének feltétele 2.000.000,- Ft bánatpénz
megfizetése. A bánatpénz összegét a felek foglalónak tekintik, melyet a
vételárba beszámítanak.
A vételár megfizetése egy részletben történik 2013. november 30-ig.
A vevőnek cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkoznia a nemzeti vagyonról
szóló törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat
alapján kötött szerződés semmis.
Az államot illető elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat beszerzése az eladó
kötelezettsége.
Az energetikai tanúsítványt az Önkormányzat elkészítteti és legkésőbb a
szerződéskötésig a vevő rendelkezésére bocsátja.
A változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének kötelezettsége és
költsége a vevőt terheli.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést
aláírja.
Határidő:
Felelős:

2013. november 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Javaslat birtokösszevonási célú földcserére
ZMJVK 183/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul birtokösszevonási célú
önkéntes földcserére vonatkozó megállapodás megkötéséhez Belső Gábor
Zalaegerszeg, Gazdaság u. 44. sz. alatti lakossal akként, hogy az 1/2 részben
önkormányzati és 1/2 részben Belső Gábor tulajdonában lévő zalaegerszegi 0587/15,
0473/2 és 0476/6 hrsz-ú termőföld ingatlanok 1/2 részben Belső Gábor tulajdonában
álló részterületei elcserélésre kerülnek az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező
zalaegerszegi 0446/4 és 0446/8 hrsz-ú termőföld ingatlanokkal, valamint a Belső
Gábor és az önkormányzat 1/2-1/2 tulajdonában álló zalaegerszegi 0446/6 hrsz-ú
termőföld ingatlan 1/2 önkormányzati tulajdonban álló részterületével.
A cserére értékarányosan, 1.250.000,- Ft forgalmi értéken kerül sor. A jogügylet
során ÁFA fizetési kötelezettség egyik fél számára sem keletkezik.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján a szerző
félnek nyilatkoznia kell arról, hogy tulajdonszerzése nem ütközik szerzési
korlátozásba.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. november 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Tájékoztató
Zalaegerszeg
város
környezetvédelmi
végrehajtásáról, a 2014. évi cselekvési terv meghatározása

programjának

ZMJVK 184/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg város
környezetvédelmi programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a 2014. évi
cselekvési tervet. Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján
tájékoztassa a lakosságot a város környezeti állapotáról.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Vélemény kiadása köznevelési intézményvezetői pályázattal kapcsolatban
ZMJVK 185/2013. (X.24.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az alábbi pályázó
intézményvezetői megbízását:
Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény – Gellén Melinda
A közgyűlés felkéri az alpolgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Zalaegerszegi Tankerülete értesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. október 31.
Balaicz Zoltán alpolgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei bankszámla
vezetése (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 186/2013. (X.24.) sz. határozatával
az önkormányzat és intézményei számlavezetésével 2014. január 1. - 2015.
december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a OTP Bank Nyrt-t bízta meg.
Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 187/2013. (X.24.) sz. határozatával a
lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII. 28.)
önkormányzati rendelet 55. § (2) bekezdése alapján egy zalaegerszegi önkormányzati
bérlakásra határozott idejű, 12 hónapra szóló bérleti szerződést köt. A bérbeadás
jellege szociális.
Tárgy: A Zala-Depo Kft. fejlesztése (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 188/2013. (X.24.) sz. határozatával
döntött az előszerződés elfogadásáról és felhatalmazta a polgármestert, hogy
megvizsgálja az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a Zala-Depo Kft.
fejlesztésére irányulóan.
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