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SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője újraválasztása
ZMJVK 195/2013. (XI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. január 01. napjától
2018. december 31. napjáig terjedő határozott időre Aladi Gusztávot
választja meg a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé. Személyi
alapbérét havi bruttó 420.000.- forintban állapítja meg.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz.
mellékletében szereplő munkaszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

2013. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt,
hogy az adatok változását a Cégbíróságon jelentse be.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31
felkérésre: ügyvezető

Tárgy: Javaslat „Zalaegerszegért” díj odaítélésére (Zárt ülés)
ZMJVK 211/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Zalaegerszegért” díjat
adományoz az alábbi személyeknek:
Boda László
Dr. Doba László Attila
Dr. Magyarné Sztankovics Ilona
Dr. Marx Gyuláné
Dr. Nagy Gyöngyi
Léránt Károly
Prof. Dr. Palkovics László
Szakács László

valamint intézménynek, szervezetnek:
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek Szövetsége
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Zalaegerszegért” díj ünnepélyes
keretek között történő átadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

díj átadására: 2013. december 20.
Gyutai Csaba polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
38/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(4) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdés d.) és g.) pontjaiban meghatározott
búcsúvásárok, valamint a húsvéti és karácsonyi vásárok szervezésére egyéb
szervezetekkel szerződést köthet. A fizetendő területhasználati díjakat a vásár
szervezőjével kötött külön szerződés tartalmazza, mely évente felülvizsgálatra
kerül."
2. §
(1) Az R. 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott vásárcsarnok, piacok és vásárok
üzemeltetője
- a 2. § (1) bekezdés d.) és g.) pontjában szereplő vásárok kivételével- a
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet
Zalaegerszeg, Mérleg tér 1. (a továbbiakban: üzemeltető)."
(2) Az R. 3.§ (3) bekezdés az alábbi ponttal egészül ki:
[Üzemeletető feladatai:]
"d.) a Vásárcsarnok emeletén lévő illemhely üzemeltetése a piacfelügyelő
felelőssége mellett."
3. §
Az R. 1. mellékletének 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"4. Használtcikk piac
Helye :
piactéren a vásárcsarnok és Büntetés-végrehajtási Intézet közti terület
(hrsz. 3617)
Piac tér 3. (hrsz. 3606)
Piac tér 4. (hrsz. 3609)
Mérleg tér 1. (hrsz. 3636)
Szeglet u. (hrsz. 3614)
Munkácsy u. 7. (hrsz. 3607)
Munkácsy u. 11. (hrsz. 3612)
Ideje: minden szombaton és vasárnap

Időtartama: 06,00 órától 13,00 óráig
Helye :
- Várkör 21. (hrsz. 3633/1)
- Várkör u. (3621 hrsz.) északi járdáinak mindkét oldala
Ideje: minden vasárnap
Időtartama: 06,00 órától 13,00 óráig"
4. §
Az R. 2. mellékletének a III. kategóriájú helyek rész helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
"III. kategóriájú helyek:
Munkácsy u. 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor"

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
39/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3)
bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában, valamint a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X.1) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, 54. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) 4. § (2) és (5) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„(2) Lezárt köztemetők: a gébárti, a neszelei, az apátfai, a bekeházi, valamint a
hadifogoly (olasz) és szovjet temető.
(5) A peremkerületi temetők körébe tartozik: az andráshidai, a bazitai, a
besenyői, a botfai, az ebergényi, a pózvai, a ságodi, a szenterzsébethegyi és a
vorhotai temetők, továbbá a gébárti, a neszelei, az apátfai és a bekeházi
temetők.”
2. §
A rendelet 6. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A temetési hely - megváltási időnél rövidebb időtartamú – újraváltása esetén
e rendelet 2. mellékletében meghatározott újraváltási díj a megváltási díj
időarányosan csökkentett része.”
3. §
A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. §
A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
5. §
A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

6. §
(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba és 2014. július 01-én hatályát veszti.
(2) Az 1. § 2014. június 30-án lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet a 39/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
A temetési hely megváltási és újraváltási díja
Megnevezés
1. Új sírhely váltása (25 évre) /felnőtt/:
1. - a Göcseji úti köztemetőben (feltárt, kiürített)
- az Új köztemetőben
- az Új köztemetőben kiemelt sírhely
- peremterületi köztemetőkben
Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese
számítandó fel.
2. Újraváltott sírhely (25 évre) / felnőtt/:
a.) további temetésre:
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese
számítandó fel.
3. Gyermeksírhely (25 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
4. Újraváltott gyermeksírhely (25 évre)
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
5. Sírbolt (60 évre):
Új, négy személyes elhelyezésére alkalmas
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
Kétszemélyes elhelyezésére alkalmas sírbolt
esetén fenti díjtételek 50 %-a érvényesítendő.
6. Újraváltott sírbolt (60 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
7. Urnasírbolt (25 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- a Göcseji úti köztemetőben reprezentatív
urnasírbolt
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
8. Újraváltott urnasírbolt (25 évre)
- a Göcseji úti köztemetőben
- a Göcseji úti köztemetőben reprezentatív
urnakripta
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben

2014. évi
nettó díj (Ft)

2014. évi
bruttó díj (Ft)

180.000
33.000
64.000
11.000

228.600
41.910
81.280
13.970

30.000
18.000
8.000

38.100
22.860
10.160

9.000
7.000
4.000

11.430
8.890
5.080

6.000
5.000
2.500

7.620
6.350
3.175

300.000
130.000
60.000

381.000
165.100
76.200

100.000
40.000
18.000

127.000
50.800
22.860

60.000
100.000

76.200
127.000

25.000
11.000

31.750
13.970

18.000
30.000

22.860
38.100

10.000
3.000

12.700
3.810

9. Urnasírhely (10 évre):
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
10. Újraváltott urnasírhely (10 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
11. Hagyományos urnafülke (10 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
12. Újraváltott hagyományos urnafülke
(10 évre)
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
13. A sírhelyre történő rátemetés esetén

a megváltási időből hátralévő idővel
arányosan csökkentett újraváltási díjat
kell fizetni, ugyanakkor viszont a
használati idő a temetés időpontjától
újrakezdődik.

11.000
3.000

13.970
3.810

6.000
5.000
2.000

7.620
6.350
2.540

30.000
20.000

38.100
25.400

10.000
6.000

12.700
7.620

2. melléklet a 39/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Temetői létesítmények igénybevétele, temetőfenntartási hozzájárulás és egyéb
üzemeltetői díjak
Megnevezés

2014.évi
nettó díj (Ft)

2014. évi
bruttó díj (Ft)

1. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő
létesítmény igénybevételi díj temetésenként
(A díj magába foglalja a temetőben lévő
18.400
közművek (villany) út, ravatalozó használat,
valamint a hulladékszállítás és ártalmatlanítás
költségét is.)
2. Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási
hozzájárulás. A díj egyúttal tartalmazza a síremlék felállítási
engedély díját is.
Köztemetőnként (Ft/sírhely/felépítmény)
- a Göcseji úti köztemetőben
3.500
- az Új köztemetőben
1.500
- Peremterület köztemetőkben
1.000
3. Egyéb üzemeltetői díjak
3.1. Sírásás, sírhelynyitás díjai
3.1.1. Felépítmény nélküli sírhely esetén
- nem mélyített sír
16.100
- mélyített sír
20.000
- gyermeksír
5.000
- urnasír
10.000
3.1.2. Felépítménnyel rendelkező sírhely
esetén
- nem mélyített sír
23.000
- mélyített sír
28.000
- gyermeksír
7.000
- urnasír
13.000
18.000
3.1.3. Sírbolt esetén
3.1.4. Sírbolt takarítása, fertőtlenítése,
28.000
maradványok összeszedése
3.2. Visszahantolás díjai
- egyes sírhely
6.000
- kettes sírhely
6.000
- Gyermeksírhely
1.500
6.000
3.3. A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap)
3.4. A temetőben szállító járművön történő
szállítás
- Kézi kocsi
8.000
4. Köztemetőkből többlet föld elszállítása
és elhelyezése építményes sír esetén
10.000

(Ft/sírhely)

23.368

4.445
1.905
1.270

20.447
25.400
6.350
12.700

29.210
35.560
8.890
16.510
22.860
35.560
7.620
7.620
1.905
7.620

10.160
12.700

3. melléklet a 39/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Temető
Sorsz
megnevezés
ám
e
I.
Göcseji úti
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

Sírfelirat

Sírhelyszám,
egyéb
azonosító adat

Botfy Lajos Zalaegerszeg
R.T. Város Polgármestere
II. negyed, V.
1847 - 1900 (és a
sor. 11. sz. sír
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Baráth Ferenc 1916 1950 (és a hozzátartozókra
II. negyed V.
vonatkozó további
sor.7-8 sz. sír
feliratok)
Nátrán János
Nyug.Tanácselnök 19041986 (és a hozzátartozókra
D negyed
vonatkozó további
feliratok)
Fülöp József Zalaegerszeg
I. negyed, I. sor,
Megyei Jogú Város
14. sz. sír
Főjegyzője 1866-1927
Vizsy János városgazda
1870-1929 (és a
I. negyed, I. sor,
hozzátartozókra vonatkozó
9-10 sz. sír
további feliratok)
Borbély György főgimn.
Tanár
II. negyed, V.
1860-1930 (és a
sor. 13-14. sz. sír
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
II. negyed, I. sor,
Sebestyén Jenő 1866-1935
9-10 sz. sír
Dr. Pesthy Pál
művészettörénész, író
II. negyed, II.
1888-1969 (és a
sor, 44-45 sz. sír
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Boldogfai Farkas Sándor
I. negyed, I. sor,
szobrászművész 190715. sz. sír
1970
I. negyed, I. sor,
Jancsó Benedek
2. sz. díszsírhely
Gácsi Mihály
D/2 negyed
grafikusművész
1926-1987
Öveges József Kossuth,
Szot.Prometheus díjas
D/2 negyed
professzor
1895-1979

Védetté nyilvánítást
indokolja
Elhunyt személy tanácselnök
volt

Elhunyt személy 1945-1947
közötti időszakban
polgármester volt
Elhunyt személy 1958-1967
közötti időszakban
tanácselnök volt.

A síremlék művészeti értéke

Orvos, kórházigazgató

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Schmidt Józsefné Tarnói
Csontos Júlia 1858-1886
(és a hozzátartozókra,
köztük Suszter Oszkár
tanárra 1878 – 1951
vonatkozó további
feliratok)
Szigethy Antal ügyvédi
kamarai elnök 1827-1898
(és a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)
D Horváth család (és a
hozzátartozókra, köztük
Ostoros Károly tanárra
1907 -1989 vonatkozó
további feliratok)
Léránt János 1875-1942
(és a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)
Dr. Zarubay Lóránt 19071957 (és a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)
Tuczy János
nyug.főgimn.tanár,
Ferenc József rend
lovagja 1859-1945 (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Pusztakovácsi Csoknyay
János
1825-1895 (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Árvay Sándor nyug.kir.
járásbíró volt 1848-49.
honv. hdgy 1826-1914 (és
a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)
Hrabovai Hrabovszky
Flórián
nyug.kir.törvényszéki bíró
1825-1896 (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)

22.

Ormosdy-HorváthFleisnacker-Plihál család

23.

Izsák Gyula Endre 19011974

Schmindt József és Suszter
Oszkár jeles pedagógus volt
II. negyed, XXXI
sor, 97-98. sz. sír

IV. negyed,
XXIV sor 787789 sz. sír

II. negyed, XXIII
sor, 92-93-94 sz.
sír
IV. negyed,
XXIII sor, 93-9495 sz. sír
II. negyed, XXII
sor, 160-161-162
sz. sír

A síremlék művészeti értéke
miatt
A síremlék művészeti értéke
miatt

III. negyed,
XXIII sor, 74-7576 sz. sír
1848-as honvédtiszt volt
I. negyed, XXII
sor, kripta
1848-as honvédtiszt volt
I. negyed, VI sor

1848-as honvédtiszt volt
II. negyed, IX sor

III. negyed,
kriptasor, 102103 sz. sír
V. negyed, IV.
sor, 347 sz. sír

Síremlék kora, művészeti
értéke miatt
Tanító, iskolaigazgató volt

24.

Dr. Kustos Lajos

1-D-1-0019

25.

Vajda József

1-D-1-008

26.

Dr. Szilvás Rudolf

1-D-5-0004

27.

Ruszt József

1-D-5-0006

28.

Morandini Tamás

1-1-31-0126

29.

Rigler és Hajmássy család
Kriptája

-

Serényi Árpád
Szilvási Lajos

1-4-0-0030
1-7-7-0277

30.
31.
II.

Neszelei
Kőnigmajer János 18261911
(és további
hozzátartozók)

1.
III.

1848-as honvédtiszt volt
Családi sírkert 7
emlékművel

Andráshidai

1.

Gombossy Pál Gombossy
Pálné

2.

Nagy Antal 1875-1952

3.

Nagy László 1859-1915
Nagy Mihály

4.

Viosz Ferenc

IV.

Tanácselnök volt
Pedagógus, a zalai népzene
tudósa volt
Orvos, kórházigazgató volt
Rendező, színházigazgató
volt
építész
Zalaegerszeg egyetlen
kápolnaszerű, föld felszíne
fölé épített kriptája
Fényképész
Író, újságíró

V. negyed, IV.
sor, 13-14 sz. sír
V. negyed, IV.
sor, 11-12 sz. sír
V. negyed, II.
sor, 1-2 sz. sír
V. negyed, I. sor,
1-2 sz. sír

A síremlék történeti,
művészeti értéke miatt
A síremlék történeti,
művészeti értéke miatt
A síremlék történeti,
művészeti értéke miatt
A síremlék történeti,
művészeti értéke miatt

Családi sírkert

Az elhunyt személy és fia
Csillagh László, 1848-as
honvédtiszt volt

Bekeházi
Csillag Lajos 1789-1860
(és a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)

1.
Kálvária

V.
1.

2.

3.

4.

Isoo Ferencz 1820 - 1879
(és a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)
Isoó Alajos ügyvéd, szül.
1827. juni 18. megh. 1893.
január 9. (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Czobor Mátyás
polgármester
1875 - 1957 (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Isoó Ferencz
gyógyszerész,
meghalt Januárius 9én
1842 életének 54ikévében

Gyógyszerész
63.
1848-as honvédtiszt
60.
Polgármester
45.
gyógyszerész
6.

Bődy József 1841-1913 (és
a hozzátartozóira
vonatkozó további
feliratok)
Gothard János
ezernyolcszázhuszonegybe
n töltött hatszor tizet élte
idejében feruariusnak
husz 5ötőikében meghaltt.
(és egyéb hozzátartozóra
vonatkozó felirat)

5.

6.

VI.

-

Farkas János (és további
feliratok)
Borsos László (és további
feliratok)

2.

87.
90/A.

1.

353.

2.

Johannes Keller (és
további feliratok)

360.

Graner Adolf (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)

A síremlék művészeti értéke
miatt

Apátfa

1.
X.

Zalabesenyő

1.
XI.

Ságod

1.

Síremlék kora, művészeti
értéke, német nyelvű
szövege miatt
Síremlék kora, művészeti
értéke, német nyelvű
szövege miatt

Izraelita

1.
IX.

Síremlék kora, művészeti
értéke miatt
Síremlék kora, művészeti
értéke miatt

Olai
Anna Blardin (és további
feliratok)

VIII.

A síremlék kora, művészi
értéke miatt

Egerszeghegy
i

1.

VII.

14.

A síremléken lévő szobor
művészi értéke miatt

Vass Jenő

-

Síremlék művészeti értéke
miatt

Bogyai Ernő

1-0-0-0026

Tanító

Thassy Család

-

Síremlék művészeti értéke
miatt

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
40/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló
12/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (7) bekezdésében, 30/D. § (1) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés
3. és 7. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6/A. § (2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében a településképi
véleményezési eljárás és a településképi kötelezési eljárás részletes szabályairól a következőket
rendeli el:
1.§
(1) A településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 12/2013.
(IV.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3.§ (3) bekezdés g) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
[(3) Városképileg védett területen - a (2) bekezdésen túl - amennyiben a meglévő arculat
megváltoztatásra kerül]
„g) építményen 0,5 m2 attól különállóan 2 m2 felületnagyságot meghaladó cégtábla, cégér,
hirdetőoszlop, reklámtábla, reklámgrafika, reklámvitrin, hirdetési vagy reklámcélú ábrázolást
tartalmazó hirdetmény elhelyezése, létesítése.”
(2) A rendelet 3.§ (3) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:
[(3) Városképileg védett területen - a (2) bekezdésen túl - amennyiben a meglévő arculat
megváltoztatásra kerül]
„h) napenergia-kollektor, szellőző,- klímaberendezés elhelyezése.”
2.§
(1) A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A bejelentési kérelmet papíralapon, az 1. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell
benyújtani az építési tevékenység megkezdése előtt.”
(2) A rendelet 4. § az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a tervdokumentáció nem teljeskörű, a főépítész öt munkanapon belül, legfeljebb
egy alkalommal, maximum tizenöt napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt. A
hiánypótlás határideje nem számít bele a bejelentési eljárási határidőbe.”

3.§
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4.§
(1) Ez a rendelet 2013. december 01-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő nap hatályát veszti.
Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a rendelet 3.§ (2) bekezdés f) és g) pontja.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet a 40/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 12/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez”
Iktató szám:..................................
Érkezés időpontja: ……………………

Településképi bejelentési eljárás kérelem
Bejelentő neve: …............................................................................................................................
Bejelentő címe:.................................................................................................................................
Bejelentő e-mail címe, telefonszáma:.............................................................................................
Tervező neve: …...............................................................................................................................
Tervező címe: …...............................................................................................................................
Tervező e-mail címe, telefonszáma:................................................................................................
Építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
……………………………………………………………………………………………………...
Építési tevékenység rövid ismertetése:
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
A kérelem tárgyában korábban született vélemények iktatószáma, kelte:
……………………………………………………………………………………………………...
Az építési tevékenység, reklám elhelyezés megvalósításának tervezett időpontja, és időtartama:
…………………………………………………...............................................................................
Melléklet : 2 példány tervdokumentáció
Kérelem benyújtása
- Személyesen/ postai úton: Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és
Tervezési Osztály, Főépítészi Csoport (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.)
- Digitálisan: foepitesz@ph.zalaegerszeg.hu
Kelt: ….........................., ….............év ….................. hónap …...... napján
….......................................
aláírás
(bejelentő)

2. melléklet a 40/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 12/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelethez”
VÁROSKÖZPONTHOZ VEZETŐ UTAK SZAKASZAI:
A városhoz tartozó közlekedési főútvonalak az alábbi szakaszokon:
- Balatoni út - Csácsi körforgalomig
- Rákóczi F. u., Ola u., Hock J. utca - a vasúti kereszteződésig
- Batthyány út, Kaszaházi út - Kaszaházi körforgalomig
- Zrínyi M. út a 1538 hrsz-ú útig (MOL-os út)
- Göcseji út, Alsóerdei út - a Köztársaság út kereszteződéséig.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése
jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése
jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet „Jogosulatlan kereskedés”
alcíme és 18. §-a hatályát veszti.
2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 189/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű
23/2004/1.(II.26.),
154/2012.(IX.12.),
182/2012/2.(X.25.),
131/2013/1.(VI.20.),
171/2013.(X.24.),
172/2013.(X.24.),
173/2013.(X.24.),
174/2013.(X.24.),
175/2013.(X.24.),
176/2013.(X.24.),
177/2013.(X.24.),
180/2013.(X.24.),
182/2013/1.(X.24.),
183/2013.(X.24.),
185/2013.(X.24.),
187/2013.(X.24.), 188/2013/1.(X.24.) számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról
elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 266/2008.(XI.20.) sz. közgyűlési
határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2014. április 30-ra módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 157/2009.(VI.23.) sz. közgyűlési
határozat 2., 4., 8., 11. pontjait hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2013.(VI.20.) sz. közgyűlési
határozat 6. pontjának végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 150/2013.(VII.18.) sz. közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2013. november 30-ra módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 178/2013.(X.24.) sz. közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2013. november 30-ra módosítja.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Tárgy: A lakásalap 2014. évi tervezett felhasználása
ZMJVK 190/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évre a lakásalapból az alábbi összegek
kötött célú felhasználását tervezi:
Ssz.:

Felhasználás megnevezése:

Első lakáshoz jutók támogatása
R. 2. § (1) bek. b) pontja szerint önkormányzati
2.
tulajdonban lévő lakóépületek (lakások) teljes vagy
részletes felújítása, korszerűsítése
R. 2. § (1) bek. f) pontja szerint lakóövezetbe sorolt
3.
építési telek kialakítása Andráshida keleti külterület,
közművesítés
R. 2. § (1) bek.c.) és f) pontja szerint
4.
városrehabilitációra, II. ütem folytatása
(területrendezés)
Összesen:
Lakásalap maradványa tervezett felhasználás után:
1.

Felhasználás
tervezett helye
---

Költsége (eFt):
20.000.-

---

30.000.-

---

20.000

---

64.000
134.000
--

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a lakásalap engedélyezett mértékű és elhatározott
célú felhasználásáról időarányosan gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2014. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosítása,
valamint a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Alapító
Okiratának módosítása
ZMJVK 191/2013. (XI.21.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a vásárokon és
piacokon alkalmazott helypénz, területhasználati díj, helybiztosítási díj, kölcsönzési,
parkolási díj, óvadék megállapítására vonatkozó ZMJVK 188/2012. (XI.22.) sz.
határozatban foglalt díjtételek kerüljenek alkalmazásra 2014. január 1. napját
követően is.
A közgyűlés felkéri az igazgatót, hogy az érintettek értesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

II.

2013. november 30.
felkérésre: Horváth István,
a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatója

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet alapító okiratot módosító okiratát és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal 2013. december 1-jei hatállyal elfogadja azzal, hogy a
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai pont 7. alpont „Szeglet u. 1.”
megnevezésből az 1. szám törlésre kerül.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

III.

2013. november 29.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Közgyűlése felkéri a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy a rendelettel kapcsolatban a
közgyűlés döntéséről a kereskedőket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2013. december 15.
felkérésre: Horváth István,
a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatója

Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
ZMJVK 192/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaszaházi lezárt köztemető 2014. június
30. napjával történő megszüntetését javasolja azzal, hogy a temető területe a
későbbiekben kegyeleti parkként kerüljön hasznosításra.
a)

A közgyűlés felkéri a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.)
Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X.25.) Korm. rendeletben előírtaknak
megfelelően a temető megszüntetésével kapcsolatos hirdetményt készítse el és tegye
közzé.
Határidő:
Felelős:

b)

2014. január 1.
Horváth István ügyvezető

A közgyűlés felkéri a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kaszaházi lezárt
köztemetőben lévő 7 db sírjel Új köztemető Fejköves síremlékmezőjébe történő
áthelyezéséről, valamint a megszüntetett temetési helyek kiürítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2014. június 30.
Horváth István ügyvezető

Tárgy: A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződésének
módosítása menetdíj emelés miatt
ZMJVK 193/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási
tevékenység ellátására a Zala Volán Zrt-vel 2012. december 21. napján kötött
közszolgáltatási szerződésben meghatározott, jelenleg érvényben lévő díjtételek kerüljenek
alkalmazásra 2014. január 1. napját követően is.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy fenti döntésről a közszolgáltatót értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. november 29.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve
ZMJVK 194/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013.
évi üzleti tervét végleges üzleti tervnek tekinti és 0 eFt bevétellel valamint -1.108 eFt

mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2014. május 31.
felkérésre: Gecse László ügyvezető

Tárgy: Zalavíz Zrt. részvény visszavásárlás
ZMJVK 196/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése névértéken visszavásárolja Bázakerettye
Község Önkormányzata által felajánlott 1 db 100.000 Ft névértékű ZALAVÍZ Zrt.
részvényt, melynek fedezete az év közben jelentkező feladatokra elkülönített céltartalék. A
közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről, valamint a költségvetési
rendelet IV. negyedéves módosítása során történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

szerződés megkötése: 2013. december 31.
költségvetésen történő átvezetés:
a költségvetés IV. negyedéves módosításakor
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Költségvetési szervek által jelzett likviditási problémák (Hevesi Sándor Színház, Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
ZMJVK 197/2013. (XI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hevesi Sándor Színház részére a
várható 2013. évi költségvetési hiány rendezésére 4.603 eFt összegű pótelőirányzatot
engedélyez a céltartalékban szereplő „év közben jelentkező feladatok” előirányzat
terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása
során a pótelőirányzat átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2.

2013. december 20.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár részére a kistelepülési könyvtári rendszer működtetéséhez biztosított állami
támogatás év végéig történő felhasználása érdekében, a támogatáshoz kapcsolódó
általános forgalmi adó részbeni megelőlegezésére 16 millió Ft-ot biztosít, mely
összeget 2014. évben az általános forgalmi adó visszatérítését követően az intézmény
köteles visszafizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása
során a támogatásértékű kiadási előirányzat nevesítéséről a céltartalékban szereplő
„év közben jelentkező feladatok” előirányzat terhére gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. december 20.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
ZMJVK 198/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítását 2014. január 1. napi
hatállyal az alábbiak szerint elfogadja:
I.

A társulási megállapodás I. fejezetének 3. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész
lép:
„A megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi
személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre határozatlan időtartamra.”

II.

A társulási megállapodás V. fejezetének 2. pontja az alábbi 2.6.11. és 2.6.12.
pontokkal egészül ki:
[2.6. Az elnök feladata:]
„2.6.11. a Társulási Tanács által átruházott hatáskörben átcsoportosítási joga van a
jóváhagyott kiadási előirányzatok között a felújítási és beruházási feladatok, valamint
a tartalék előirányzat kivételével. Az ebből adódó költségvetés módosítására a soron
következő Társulási Tanácsülésen köteles javaslatot tenni,
2.6.12. a Társulási tanács által átruházott hatáskörben dönt az év közben
engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról. Az ebből adódó költségvetés
módosítására a soron következő Társulási Tanácsülésen köteles javaslatot tenni.”

III. A társulási megállapodás VI. fejezetének 2.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész
lép:
[A társulási tanács ülését össze kell hívni:]
„2.3.
a Társulás tagjai egynegyedének, valamint a kormányhivatal vezetőjének –
az ülés összehívásának indokát tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül.”
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. november 29.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása
ZMJVK 199/2013. (XI.21.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó
Szervezetnek a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára
gazdálkodási feladatainak ellátásához kapcsolódó ügyviteli dolgozó létszámkeretét 3
fővel csökkenti. A Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára
ügyviteli dolgozó létszámkeretét 3 fővel megemeli.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás átvezetéséről 2014.
január 1-jei hatállyal a költségvetési rendelet IV. negyedévi módosításakor
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása
Gyutai Csaba polgármester

II. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó
Szervezet alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2014.
január 1-jei hatállyal elfogadja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városrészek
Művelődési Központja és Könyvtára alapító okiratot módosító okiratát és
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal 2014. január 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 29.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája 2014. évi Cselekvési Terve
ZMJVK 200/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Zöldfelületi
Stratégiájának 2014. évi Cselekvési Tervét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014.
évi költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson 10,6 MFt összegű fedezetet a
kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira.
Határidő:
Felelős:

2014. évi költségvetés jóváhagyása
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: „A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép-Zala megye) lévő
településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése (KEOP-1.3.0./09-11/2013-0013)
projekt” megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosítása
ZMJVK 201/2013. (XI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013
projekt II. ütemének megvalósítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a Zalaegerszeg
és térsége ivóvízminőségének javítására létrejött önkormányzati társulás
megállapodást kössön a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és

szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrejött önkormányzati társulással az átmeneti
finanszírozási igények áthidalására, visszafizetési kötelezettséggel nyújtott
pénzeszköz átvételére 156 millió Ft keretösszeg erejéig.
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a visszafizetési
kötelezettséggel nyújtott összeg visszafizetésére – a projektben az önkormányzat
tulajdoni arányának megfelelő %-os mértékében – kezességet vállal.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa az érintett
Társulásokat a határozatról.
Határidő:
Felelős:

3.

2013. november 30.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata engedélyezi, hogy a
kezességvállalással érintett összeghez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget az
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására a
KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013 projekt I. ütemének önrészéhez az önkormányzat által
biztosított, fel nem használt összegéből teljesítse, melyről a KEOP Társulás a projekt
zárását követően köteles elszámolni az önkormányzat felé.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: a társulás elnöke

Tárgy: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
ZMJVK 202/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Bakos Erik (an.: Hajas
Tímea), Bokodi László (an.: Göncz Gabriella), Kincses Imre Róbert (an: Farkas Anita),
Kolompár Amanda (an.: Forgács Andrea), Nagy Boglárka (an.: Hegedűs Margit), Pete
Gréta (an.: Horváth Ildikó), Raschella Kimberli (an: Bíró Andrea) és Takács Vivien (an.:
Egyed Renáta) nyolcadik évfolyamos tanulók Zalaegerszeg település képviseletében részt
vegyenek az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulókat, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számukra.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a tanulók által első helyen
kiválasztott középiskolát értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. december 1.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 203/2013. (XI.21.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alsójánkahegyi Településrészi
Önkormányzat javaslatának megfelelően 100.000 Ft támogatás biztosít a Mesekert

Alapítvány a Szent László utcai Óvodáért civil szervezet részére a só-szoba
működtetésének költségeihez.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:
II.

2013. december 13.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság 146/2013/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi
szervezetek részére biztosít támogatást:
Alapítvány
megnevezése

1. Pro Scola
Alapítvány

2. A Magyar
Kézművességért
Alapítvány

Pályázott
cél

Javasolt
támogatási összeg

Költségvetési
sor

Tanulmányi program
Sopronban, Kismartonban,
Bécsben

110.000 Ft

Intézmények
támogatása,
rendezvények
finanszírozása

A 20. Betlehemi jászolkiállítás anyagát bemutató
Betlehemi képeskönyv – 2013
című A/4 formátumú,
háromnyelvű színes fotóalbum
kiadása

50.000 Ft

Közösségi,
művészeti
pályázatok

60.000 Ft

Intézmények
támogatása,
rendezvények
finanszírozása

66.000 Ft

Intézmények
támogatása,
rendezvények
finanszírozása

60.000 Ft

intézmények
támogatása,
rendezvények
finanszírozása

3. A Tanulókért és
az Iskoláért Ady
Alapítvány

Vértes Judit nyugdíjas
pedagógus „Emlékek
nyugágyon” c. könyve
megjelentetése

4. Ganz Ábrahám
Diák Alapítvány

A Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódó rendezvény

5. Humanizáció
Alapítvány

Segesvári magyar diákok
látogatása Zalaegerszegen

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

2013. december 13.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Üzemeltetési és
Tervezési Bizottság 144/2013/2 sz. határozatában foglaltaknak megfelelően 150.000
Ft összegű támogatást biztosít a Zalaegerszegi Evangélikus Közhasznú Alapítvány
részére, a zalaegerszegi evangélikus templom hangosítására, a „Lakossági civil
kezdeményezések támogatása” költségvetési sor terhére.

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 202/2013/2 sz.
határozatában foglaltaknak megfelelően 150.000 Ft összegű támogatást biztosít a
Zalaegerszegi Evangélikus Közhasznú Alapítvány részére, a zalaegerszegi
evangélikus templom hangosítására, az „Egyéb szervezetek támogatása”
költségvetési sor terhére.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

V.

2013. december 13.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Egészségügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottság 127/2013/II. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően
az Akarattal és Hittel Alapítvány a Zala Megyei Kórház Onkológiai Osztályáért
részére 30.000 Ft összegű támogatást biztosít jótékonysági est program támogatása
céljára, az egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhére.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

VI.

2013. december 13.
Gyutai Csaba polgármester

2013. december 13.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 50.000 Ft összegű támogatást biztosít a
Besenyő 2000 Alapítvány részére rendezvények lebonyolításához az „alpolgármesteri
keret” költségvetési sor terhére.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az alpolgármestert a támogatási
megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2013. december 13.
Doszpoth Attila alpolgármester

Tárgy: Botfai Hűvös Kastély (Zalaegerszeg 14018 hrsz-ú ingatlan) hasznosítása
ZMJVK 204/2013. (XI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Zalaegerszeg
14018 hrsz-ú ingatlan (természetben Botfa Hűvös Kastély, Zalaegerszeg, Várberki u.
13.) továbbra is közösségi célokra, ifjúság-politikai önkormányzati közfeladatok
ellátása érdekében kerüljön hasznosításra.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Zalaegerszeg 14018
hrsz-ú ingatlan (természetben Botfa Hűvös Kastély, Zalaegerszeg, Várberki u. 13.)
15.000,- Ft + ÁFA/hó induló bérleti díj alkalmazásával, 10 év meghatározott időre

szóló bérbeadásra, 2014. január 1. napjától az alábbi célok, programok megvalósítása
érdekében:
A. Ifjúsági ügyek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pont/ közé tartozó
tevékenységek:
1.
Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal rendezvényei helyszínének biztosítása
2.
Diák-önkormányzati képzések és tábor, továbbá a kortárssegítő képzések
helyszínének biztosítása
3.
általában az ifjúsági ügyekkel kapcsolatos képzések lebonyolítása
4.
hagyományőrző-, életmód-, edző-, imatáborok szervezése
5.
ifjúsági szálláshelyek biztosítása
6.
túraprogramok kidolgozása és biztosítása az általános és középiskolás
korosztály részére
B. Természetvédelmi ügyek /1996. évi LIII. tv. 64. § (1) bekezdés/ közé tartozó
tevékenységek:
7.
kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek
oktatása, erdei iskola működtetése
C. Közösségi kulturális ügyek (1991. évi XX. tv.) közé tartozó tevékenységek:
8.
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának /művelődésre
szervezőző közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását
szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása
A pályázaton kizárólag közcélú, közhasznú tevékenységet folytató szervezetek
(különösen:
önkormányzati
intézmények,
közalapítványok,
alapítványok,
egyesületek, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek), egyházi jogi személyek
vehetnek részt. A feltételeknek megfelelő szervezetek együttesen is pályázhatnak,
ebben az esetben a pályázókat képviselő szervezetet meg kell jelölni.
A pályázaton kizárólag átlátható szervezet vehet részt, az átláthatósági nyilatkozatot a
pályázati ajánlathoz csatolni kell.
Pályázónak tudomással kell bírnia arról, hogy az épület országos egyedi műemléki
védettség alatt áll. A bérlő köteles a műemlékvédelmi előírásokat betartani.
A nyertes ajánlattevő (bérlő) az épület használata, működtetése során köteles
együttműködni - igény esetén - az önkormányzat közművelődési intézményeivel, a
Botfai Településrészi Önkormányzattal, Botfai LSC-vel elsősorban a közös
programok megvalósítása érdekében.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a bérbeadásra vonatkozó
pályázat megfelelő időben történő kiírásáról, az előterjesztés 1. számú függeléke
szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírására: 2013. november 25.
pályázat elbírálására (előterjesztés elkészítésére): 2013. december 19.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. szám alatti (3599/2 hrsz-ú) ingatlan kedvezményes
hasznosítása
ZMJVK 205/2013. (XI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül
2013. december 1-től 2014. november 30-ig terjedő határozott időre, a Zalaegerszeg,
Kazinczy tér 11. szám alatti épület első emeletén, a folyosó végén található három
(1.03, 1.04, 1.05 jelű), összesen 64,9 m2 alapterületű irodahelyiségeket bérbe adja a
Zalai Bűnmegelőzési Kortárssegítő Klub részére a Közgyűlés által meghatározott
kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával 9.323.-Ft + ÁFA/hó bérleti díjért.
A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú
hasznosítás esetén a megállapodás - 60 napos felmondási idő kikötésével felmondható.
A helyiségek használatával járó közüzemi díjak és közös költség megfizetése a bérleti
díjon felül a bérlőt terhelik.
A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló
törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött
szerződés semmis.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

2.

2013. december 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül
2013. december 1. napjától 2014. november 30. napjáig terjedő határozott időre bérbe
adja a Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. szám alatti épület II. emeletén található 2.04 és
2.03 számú két egymásba nyíló összesen 21,56 m2 alapterületű irodahelyiségeket
kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával a Zala Megyei és Zalaegerszegi Nemzetőr
Egyesület részére 4.129,-Ft + ÁFA/hó bérleti díjért. Az időszakosan bérbe vett
tárgyaló bérleti díja 971,-Ft + ÁFA/hó.
A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú
hasznosítás esetén a megállapodás - 60 napos felmondási idő kikötésével felmondható.
A helyiségek használatával járó közüzemi díjak és közös költség megfizetése a bérleti
díjon felül a bérlőt terhelik.
A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló
törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött
szerződés semmis.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

2013. december 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg 1431/1 hrsz-ú állami ingatlan (Zrínyi u. – HYDROCOMP Kft. bejárat)
térítésmentes igénylése
ZMJVK 206/2013. (XI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a
Zalaegerszegi Vízgazdálkodási Társulat (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1/A.)
kezelésében lévő Zalaegerszeg 1431/1 helyrajzi számon felvett (természetben Zrínyi
u.), kivett telephely megnevezésű, 4.832 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2.

Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1-2. pontjaiban, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében,
valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, a
településfejlesztés, területrendezés, a helyi közutak és tartozékainak, valamint a
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, a közúti közlekedéssel
összefüggő helyi önkormányzati feladatok, közúti csatlakozás kialakítása célra
kívánja felhasználni.
A konkrét felhasználási cél:
A Zalaegerszeg 1431/2 és 1427/7 hrsz-ú ingatlanok megfelelő közúti csatlakozásának
kialakítása, a Zrínyi út Zalaegerszeg Város Építési Szabályzatában szereplő
nyomvonal-korrekciójának megvalósítása, a Zrínyi út melletti gazdasági-vállalkozói
övezet telephelyeinek fejlesztése érdekében.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek, – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatása
költségének – megtérítését.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a Zalaegerszeg
1431/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át
a tulajdonos államtól és a vagyonkezelőtől.

4.

Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi vagy Natura
2000 védettség alatt.

5.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Zalaegerszeg 1431/1 hrsz-ú (természetben Zrínyi u.) ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Zalaegerszeg 1431/1 hrsz-ú (természetben Zrínyi u.) ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

kérelem benyújtására: 2013. december 31.
vagyonátadási megállapodás aláírására: 2014. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalai Nyitott Szív Egyesület kedvezményes helyiségbérlet iránti kérelme
ZMJVK 207/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zalaegerszeg, Landorhegyi u.
30. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló, 20 m2 alapterületű, 4983/28/A/1 hrsz-ú,
nem lakás célú helyiség 2013. december 1. napjától 2014. november 30. napjáig terjedő
határozott időre történő bérbeadásához a Zalai Nyitott Szív Egyesület részére
kedvezményes bérleti díj fizetése mellett.
A kedvezményes (0,1-es szorzóval megállapított) havi bérleti díj összegét 5.072,- Ft + ÁFA
összegben állapítja meg.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek megfizetése a bérlőt
terhelik.
A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló
törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött
szerződés semmis.
A közgyűlés felhatalmazza a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. november 30.
felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Tárgy: Fizető parkolók kedvezményes üzemeltetése az Ádventi időszakban
ZMJVK 208/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető parkolók működéséről és
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése
alapján hozzájárul ahhoz, hogy 2013. december 16. és 2013. december 31. között az 1-4.
díjövezetekben a fizető parkolóhelyeket munkanapokon 12:00 órától 18:00 óráig az
Egerszeg Kártyával rendelkezők díjmentesen vehessék igénybe.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a fizető parkolókat üzemeltető
Városgazdálkodási Kft-t tájékoztassa a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
A közgyűlés felkéri a polgármestert és a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a
kedvezményes parkolás lehetőségéről a lakosságot sajtóhirdetéssel, közleménnyel, stb.
előzetesen tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2013. december 5.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

Tárgy: Közgyűlés egyedi elbírálása alapján történő lakásbérbeadások (Zárt ülés)
ZMJVK 209/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyedi elbírálás alapján 1 fő részére
költségelven, valamint 2 fő részére rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel
döntött önkormányzati bérlakás kiutalásáról.
Tárgy: Eseti (átmeneti) segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (Zárt ülés)
ZMJVK 210/2013. (XI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 fő eseti (átmeneti) segély iránt benyújtott
kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, és az I. fokú határozatot
helyben hagyja.
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