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módosításáról

ZMJVK 8/2014. (III.13.) ÖR.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
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Az önkormányzat tulajdonában álló egyes
lakások és nem lakás célú helyiségek
működtetésére vonatkozó szerződés megkötése
a LÉSZ Kft-vel, valamint az eddigi elszámolási
rendszer módosítása jogszabályváltozás miatt

Megyei
Jogú
Város
Hivatala alapító okiratának
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ZMJVK 34/2014. (III.05.) sz. hat.

Zalaegerszeg
Programja

ZMJVK 35/2014. (III.05.) sz. hat.

Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi
munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről
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ZMJVK 37/2014. (III.05.) sz. hat.

A szavazatszámláló és helyi választási
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Adósságkezelési szolgáltatás elutasítása ellen
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Közgyűlés egyedi elbírálása alapján történő
lakásbérbeadás (ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 41/2014. (III.05.) sz. hat.

Az
Északi
Ipari
Parkban
található
zalaegerszegi
15464/2
hrsz-ú
ingatlan
hasznosítására
vonatkozó
konstrukció
módosítása (ZÁRT ÜLÉS)
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Helyi

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2014. március 5-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
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SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: A Zalaegerszegi Tulajdonkezelő Ellátó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság megalapítása
ZMJVK 27/2014. (III.05.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zalaegerszegi
Tulajdonkezelő Ellátó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(ZTE-SPORTSZOLG Kft.) létrehozásával és annak alapító okiratát az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint elfogadja. A Kft-t 3.000.000,- Ft
törzstőkével és 47.000.000,- Ft tőketartalékkal alapítja, melyek pénzbeli
vagyoni hozzájárulások és forrása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének év közben jelentkező feladatokra
elkülönített céltartaléka. A pénzbeli hozzájárulás teljes összege a társaság
alapításakor a társaság javára befizetésre kerül.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő
módosítása során a céltartalék költségvetésben történő átvezetéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft.
ügyvezetőjének 2014. március 05-től kezdődően határozatlan időre Devecz
Miklós (an: Leitner Valéria) 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi utca 8. 2 em. 10 a.
sz. alatti lakost választja meg.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

3.

2014. március 5.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft.
vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának,
mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerint elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. sz. melléklete
szerinti javadalmazási szabályzat aláírására.
Határidő:
Felelős:

4.

az aláírásra: 2014. március 14.
az átvezetésre: a költségvetés soron következő módosításakor
Gyutai Csaba polgármester

2014. március 14.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft.
felügyelő bizottsága tagjainak 2014. március 05-től 2017. március 05-ig terjedő
határozott időre
1. Matics Attila (an: Raveczki Erzsébet) 9600 Sárvár, Laktanya u. 3. 6/24.
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2. Bruszik Péter László (an: Kulcsár Emília) 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 10. A.
4/1.
3. Rétai Balázs (an. Bakonyi Edit) 8900 Zalaegerszeg, Bazitai u. 35.
szám alatti lakosokat választja meg.
A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjai részére díjazást nem állapít meg.
A Közgyűlés felkéri a felügyelő bizottság elnökét, hogy a felügyelő bizottság
ügyrendjét jóváhagyás céljából terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

5.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft.
könyvvizsgálójának 2014. március 05-től 2017. május 31-ig terjedő határozott
időre LAUF-AUDIT Könyvelő- és Könyvvizsgáló Bt-t (székhelye:
Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. I. 5., képviseli: Borsosné Pál Ildikó üzletvezetésre
jogosult tag) választja meg (a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős: Borsosné
Pál Ildikó, 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 7. szám alatti lakos).
A Közgyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 40 ezer Ft + ÁFA /hó összegben
állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

6.

2014. március 14.
Gyutai Csaba polgármester

A Közgyűlés felkéri a ZTE-SPORTSZOLG Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapítás
cégbírósági bejegyeztetéséről és az ezzel összefüggő egyéb szükséges
intézkedések megtételéről, valamint a javadalmazási szabályzat cégbírósághoz
történő benyújtásáról gondoskodjon, továbbá készítse el a társaság 2014. évi
üzleti tervét és terjessze azt a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

8.

2014. március 14.
Gyutai Csaba polgármester

A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a ZTE-SPORTSZOLG Kft. székhelye az
alapító okiratban nevesített – ZMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanra bejegyzésre kerüljön.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7.§ (4)
bekezdése alapján nyilatkozatban hozzájáruljon a ZTE-SPORTSZOLG Kft.
alapító okiratában feltüntetett – ZMJV Önkormányzatának tulajdonában levő
fenti ingatlan – székhelyként történő használatához, a használat
jogszerűségének társaság általi cégbírósági bejelentése céljából.
Határidő:
Felelős:

7.

2014. március 30.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: a ZTE-SPORTSZOLG Kft. FB elnöke

bejegyzési kérelem benyújtására: 2014. március 14.
üzleti terv elkészítésére: 2014. július 01.
felkérésre a ZTE-SPORTSZOLG Kft. ügyvezetője

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a ZTESPORTSZOLG Kft. ügyvezetőjét a működéshez szükséges 300 MFt anyagi
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forrást biztosító banki háttérről történő tárgyalások lefolytatására az
önkormányzat bevonásával, azzal, hogy a hitel feltételeit az alábbiakban szabja
meg:
- futamidő: maximum 10 év,
- türelmi idő: maximum 1 év,
- ügyleti kamat: maximum 3 havi bubor + 5 % kamatfelár
Határidő:
Felelős:
9.

2014. június 30.
felkérésre a ZTE-SPORTSZOLG Kft. ügyvezetője

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy hozzájárulást adjon a ZTE-SPORTSZOLG Kft. működési célú hitel
felvételi eljárásában az önkormányzati kezességvállalás közbeszerzési
hirdetményben való szerepeltetésére, figyelemmel a hatályos jogszabályokban
foglalt engedélyeztetési eljárási kötelezettségre.
A Közgyűlés a 8. pontban meghatározott hitelfelvételhez készfizető kezességet
vállal abban az esetben, ha Magyarország Kormánya az ehhez szükséges
hozzájárulást megadja.
Határidő:
Felelős:

2014. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
6/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 25/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §
(3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében,
43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 132. § (4)
bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló
25/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (2) bekezdése a
következő d) ponttal egészül ki:
[(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni]
„d) temetési költségre tekintettel önkormányzati segély ügyében indult eljárásokban.”
2. §
(1)

Az R. 21 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján a segélyt a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 10 éven belül
betöltő személy esetén határozatlan időre, egyéb esetben a jogosultság kezdetétől
számított 2 évre, a hónap utolsó napjáig lehet megállapítani.
A kérelemhez mellékelni kell a rehabilitációs hatóságnak a munkaképesség-csökkenés,
vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági
állásfoglalását, szakvéleményét, vagy komplex minősítését.”
(2)

Az R. 21 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 2 év lejártát követően akkor lehet
továbbfolyósítani a rendszeres szociális segélyt, ha a fenti szakhatósági állásfoglalás
vagy szakvélemény 2 évnél nem régebbi keltezésű.”
3. §
(1)

Az R. 41. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester önkormányzati segélyt
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állapíthat meg annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, akinek
családjában]
„b) az egy főre jutó havi jövedelem – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - nem
haladja meg
ba)
egyedül élő esetén a nyugdíjminimum összegének 150 %-át,
bb)
egyéb esetben a nyugdíjminimum összegének 130 %-át.”
(2)

Az R. 41. § (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(12) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 151.000 Ft.”
(3)

Az R. 41. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A (12) bekezdésben foglalt összeg emeléséről – amennyiben a zalaegerszegi
Városgazdálkodási Kft. Kegyeleti Ágazatának tárgyévi számítása alapján ez indokolt - a
közgyűlés dönt.”
4. §
Az R. 63. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A családi jövedelem- és vagyonszámításnál a Gyvt. 19. § (4) bekezdés a-f) pontjaiban
meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vehetők figyelembe. A
családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a
jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás
megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni.”
5. §
(1)

(2)

Az R.
a) 29. § (4) bekezdésében a „ 30 napon belül” szövegrész helyébe „21 napon belül”,
b) 63. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 20. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a
„Gyvt. 20. § (2) bekezdésében”szöveg lép,
Az R. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

(2)

Hatályát veszti az R. 5. § (9) bekezdése.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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1. melléklet a 6/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 25/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

VAGYONNYILATKOZAT
I. Ingatlanok
Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*
Címe
Alapterülete (m2)
Tulajdoni hányada
Szerzési ideje (év)
Az egész ingatlan becsült
forgalmi értéke (Ft)
Haszonélvezeti vagy özvegyi
joggal terhelt
*Ingatlantulajdon fajtái:

igen

nem

igen

nem

igen

nem

lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem
lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (zártkerti építmény, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az
ingatlantulajdonfajták használata.

II. Járművek
Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája
Típusa
Rendszáma
Évjárata (év)
Szerzés ideje (év)
Becsült forgalmi értéke (Ft)
Hitellel vásárolt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Lízingelt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra
vonatkozóan az ingatlan, illetve a gépjármű nyilvántartásból adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
_____________________________________________
az igénylő és a vele közös háztartásban élő
nagykorú személyek a l á í r á s a”
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
7/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete
helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép
2.§
Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3. §
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
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1. melléklet 7/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által – intézményben vagy ellátási szerződés útján – nyújtott szociális
és gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények:
„A L A P S Z O L G Á L T A T Á S O K :
Étkeztetés:
- Zalaegerszegi Gondozási Központ
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Házi segítségnyújtás:
- Zalaegerszegi Gondozási Központ
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Családsegítés:
- Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
- Zalaegerszegi Gondozási Központ
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Támogató szolgáltatás:
- Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Zalaegerszeg, Köztársaság u. 72.
Utcai szociális munka:
- Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.
Nappali ellátás:
- Belvárosi Idősek Klubja
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
- Landorhegyi Idősek Klubja
Zalaegerszeg, Platán sor 4.
- Andráshidai Idősek Klubja
Zalaegerszeg, Andráshida u. 5.
- Fogyatékkal élők nappali ellátása
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
- Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
.
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 23.
- Nappali Melegedő
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.
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SZAKOSÍTOTT

ELLÁTÁSO K:

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
- Idősek Gondozóháza
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A.
- Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye és Átmeneti Szállása
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.
- Fogyatékos személyek gondozóháza
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény:
- Idősek Otthona
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 3.
- Fogyatékos személyek otthona
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
GYERMEKJÓLÉTI

A L A P E L L Á T Á S O K:

A gyermekek napközbeni ellátása:
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Kis u. 8.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde
Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 21-25.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Űrhajós Bölcsőde
Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
Gyermekjóléti szolgáltatás:
- Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Gyermekek átmeneti gondozása:
- helyettes szülői ellátás

- Családok Átmeneti Otthona

Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.”
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2. melléklet 7/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások
intézményi térítési díja
I. Gyermekek napközbeni ellátása
I.I. Gyermekétkeztetés
Ellátási forma

bölcsődei
gyermekétkeztetés

bölcsődei ellátáson
kívüli gyermekétkeztetés

óvodai
napközi
otthon

általános
iskolai
napközi otthon

általános
iskolai
menza

középiskolai
kollégium

középiskolai menza

Intézményi térítési díj
ÁFA-val növelt
napi összege
445 Ft/fő

Személyi térítési díj
ÁFA-val növelt
napi összege
423 Ft/fő

699 Ft/fő

699 Ft/fő

391 Ft/fő

375 Ft /fő

503 Ft/fő

485 Ft /fő

312 Ft/fő

300 Ft /fő

805 Ft/fő

775 Ft/fő

349 Ft/fő

337 Ft/fő

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

240 Ft/nyitvatartási nap

I.3. A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai
I.3.1. Időszakos gyermekfelügyelet
Intézményi térítési díj napi összege:
 heti 1 – 2 nap:
 heti 3 – 5 nap:
 félnapos ellátás heti 1 – 2 nap:
 félnapos ellátás heti 3 – 5 nap:
 bérlet 5 alkalomra egész napos ellátás:
 bérlet 5 alkalomra fél napos ellátás:
I.3.2. Játszóház
Óradíj összege:

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

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

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

720 Ft

II.2. Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj egy gondozási órára megállapított összege: 700 Ft
II.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj:
 szociálisan rászoruló személy esetén:
 szociálisan nem rászoruló személy esetén:

30 Ft / nap / készülék
120 Ft / nap / készülék

II.4. Idősek Klubja
A nappali tartózkodás intézményi térítési díja:

50 Ft / nap

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

Intézményi térítési díj
napi összege
50 Ft
650 Ft

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

120.000 Ft
4.000 Ft

III.2. Idősek Otthona
Ellátási szintek
 Demens részlegen ellátott jogosult esetében
 Emelt szinten ellátott jogosult esetében
 Átlagos szinten ellátott jogosult esetében

Intézményi térítési díj
havi összege
napi összege
94.500 Ft
3.150 Ft
94.500 Ft
3.150 Ft
94.500 Ft
3.150 Ft

Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő
egyszeri hozzájárulás összege 889.910 Ft.
IV. Gyermekjóléti alapellátások
Helyettes szülői ellátás
 Intézményi térítési díj havi összege:
 Intézményi térítési díj napi összege:

17.130 Ft
571Ft ”
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
8/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében, 43. §
(3) bekezdésében, 44-45. §-ában, 46. § (3) bekezdésében, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében,
50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában,
59. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 82. § (3)
bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 120. § (1) bekezdés d) pontjában, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
2013. évi CCXXXVIII. törvény 33. §-ában, 34. § (1) bekezdés c) pontjában, 34. § (2)
bekezdésében, 92. §-ában, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1)
bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és 10/A. § (3)
bekezdésében, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket
rendeli el:
1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.
mellékletében a Kormányzati funkció szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

011130
013350
042180
066010
064010
066020
031030
105010
106020
104051
103010
061030

„Kormányzati funkció
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Állat-egészségügy
Zöldterület-kezelés
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
Lakáshoz jutást segítő támogatások”

2. § Jelen rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 22/2014. (III.05.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű 58/2013.(IV.11.), 237/2013/2.(XII.19.), 2/2014.(II.06.), 3/2014/2.(II.06.),
4/2014/I.,
III.(II.06.),
5/2014/1.(II.06.),
6/2014.(II.06.),
7/2014.(II.06.),
8/2014.(II.06.), 10/2014.(II.06.), 13/2014.(II.06.), 14/2014.(II.06.), 17/2014.(II.06.),
19/2014.(II.06.), 20/2014.(II.14.), 21/2014/3.(II.14.) számú közgyűlési határozatok
végrehajtásáról elfogadja.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2014. (II.06.) sz. közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2014. április 31-re módosítja.

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosítása
ZMJVK 23/2014. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala alapító okiratot módosító és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2014. március 13.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Alapító
Okiratának módosítása
ZMJVK 24/2014. (III.05.) sz. határozata
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 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.
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A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2014. március 13.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda alapító okiratának
módosítása
ZMJVK 25/2014. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal
és Információs Iroda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2014. március 13.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A köznevelési és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása
ZMJVK 26/2014. (III.05.) 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 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Belvárosi II.
számú Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Kertvárosi
Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.
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4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Landorhegyi
Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.

5.

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 5.
sz. melléklete szerinti tartalommal 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.

6.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Egészségügyi
Alapellátási Intézmény alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 6. sz. melléklete
szerinti tartalommal 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.

7.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Egyesített
Bölcsődék alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.

8.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gondozási
Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.

9.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.

10.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Göcseji Múzeum alapító
okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal 2014.
április 1-jei hatállyal elfogadja.

11.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Griff Bábszínház alapító
okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal 2014.
április 1-jei hatállyal elfogadja.

12.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hevesi Sándor Színház alapító
okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal 2014.
április 1-jei hatállyal elfogadja.

13.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Sportlétesítmény
Gondnokság Intézménye alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 13. sz. melléklete
szerinti tartalommal 2014. április 1-jei hatállyal elfogadja.
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14.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó
Szervezet alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2014. április 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:

2014. március 13.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Szándéknyilatkozat a Déli Ipari Parkban található zalaegerszegi 091/24 hrsz-ú
ingatlan hasznosítására vonatkozóan
ZMJVK 28/2014. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletében szereplő
szándéknyilatkozatot megismerte, mely alapján a zalaegerszegi 091/24 hrsz-ú,
13.633 m2 nagyságú, kivett telephely megnevezésű külterületi ingatlant hasznosításra
kijelöli.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékbecslését készítesse el és a
hasznosításra vonatkozó pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2014. augusztus 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások és nem lakás célú helyiségek
működtetésére vonatkozó szerződés megkötése a LÉSZ Kft-vel, valamint az eddigi
elszámolási rendszer módosítása jogszabályváltozás miatt
ZMJVK 29/2014. (III.05.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal működtetési szerződést köt 2014. január 1. napjától
határozatlan időtartamra a LÉSZ Kft-vel a szerződés mellékletében
meghatározott lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a működtetési szerződés aláírására,
valamint a szerződés mellékletének szükség szerinti aktualizálására,
módosítására.
Határidő:
Felelős:

2014. március 15.
Gyutai Csaba polgármester
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a LÉSZ Kft.
ügyvezetőjét, hogy a 2014. évi üzleti tervét dolgozza át, figyelemmel az
elszámolási mód változására, az átadott „Lakóház-javítási Alap” terhére
elszámolt bérleti díjak kapcsán fennálló vevőállomány átértékelésére, valamint
az új működtetési szerződésben foglaltakra.

2.

.
Határidő:
Felelős:

2014. május 15.
felkérésre: Pais Kornél ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

létrejött

ZMJVK 30/2014. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszeg és térsége
ivóvízminőségének javítására létrejött Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés
mellékletében szereplő módosított Társulási Megállapodását.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. március 13.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 31/2014. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatainak
megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja a polgármesteri rendelkezésű
keret terhére:

I.

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Alapítvány megnevezése
Báthory István Alapítvány –
Vállalatok és Vállalkozók a Szakképzésért
Jövőnkért Alapítvány
Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív
Alapítvány
Mindszenty Iskoláért Alapítvány
Zala Megyei Kórház Belgyógyászati
Osztályáért Alapítvány

Összeg

100.000 Ft

Cél
Páterdombi Szakképző Iskola
fennállásának 60. évfordulója
Kuseli diákcsere program

100.000 Ft

eszközbeszerzés

200.000 Ft

50.000 Ft
150.000 Ft

Mindszenty Versenynap
televízió vásárlása

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

2014. március 20.
Gyutai Csaba polgármester
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II. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság 24/2014/1. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi
szervezetek részére biztosít támogatást:
3. Önálló kulturális együttesek, egyesületek
Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány
Tánccal Egymásért és a Városért Alapítvány (Helikon)
Canterina Kamarakórus Alapítvány
Egerszegi Fúvószene Alapítvány
4. Peremkerületek támogatása
Besenyő a 2000-es években Alapítvány
Ságod Városrészért Alapítvány
Pózva Városrészért Alapítvány

Összeg
300.000 Ft
700.000 Ft
800.000 Ft
1.100.000 Ft
Összeg
950.000 Ft
1.000.000 Ft
700.000 Ft

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

2014. március 20.
Gyutai Csaba polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság 25/2014/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi
szervezetek részére biztosít támogatást:
Ssz.

1.

Alapítvány megnevezése
Gyermekművészetért
Alapítvány

Pályázott cél
CD felvétel készítése a 60 éves
zeneiskola jubileumára

Támogatási
összeg

Költségvetési
sor

150.000 Ft

közöss. műv.
pály.

100.000 Ft

intézmények
támogatása,
rendezvények
finanszírozása

2.

Jövőnkért Alapítvány

Kuseli diákcsere

3.

Mindszenty Iskoláért
Alapítvány

Mindszenty versenynap

50.000 Ft

közöss. műv.
pály.

4.

Pro Scola Alapítvány

XX. Nemzetközi Építész
Diákkonferencia tanulmányiszakmai program támogatása

50.000 Ft

közöss. műv.
pály.

5.

Báthory István Alapítvány
– Vállalatok és
Vállalkozók a
Szakképzésért

Páterdombi Szakképző Iskola,
„Báthory” 60 éves

120.000 Ft

intézmények
támogatása,
rendezvények
finanszírozása

6.

Ganz Ábrahám
Diákalapítvány

IV. Gépész Szakmai
Diákkonferencia megrendezése

60.000 Ft

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

2014. március 20.
Gyutai Csaba polgármester

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság
32/2014/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi szervezetek
részére biztosít támogatást az „Egyéb szervezetek támogatása” költségvetési
sor terhére:
Alapítvány megnevezése

Ssz.

Pályázott cél

Támogatási összeg

1.

Gyermekművészetért Alapítvány

CD felvétel

100.000 Ft

2.

Mindszenty Iskoláért Alapítvány

Mindszenty versenynap

50.000 Ft

3.

Jövőnkért Alapítvány

Kuseli Diákcsere

100.000 Ft

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

2014. március 20.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg – Andráshida repülőtér (Zalaegerszeg 0679/1-2 és 7177 hrsz-ú
ingatlanok) hasznosítása
ZMJVK 32/2014. (III.05.) sz. határozata
I.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az andráshidai repülőtér
területén (Zalaegerszeg 0679/1 és 0679/2 hrsz-ú, valamint 7177 hrsz-ú
ingatlanok) már elhelyezett és későbbiekben elhelyezésre kerülő hangárok és
egyéb felépítmények által elfoglalt földterületre vonatkozóan 91,- Ft/m2 +
ÁFA/év fajlagos földhasználati díj alkalmazásával földhasználati szerződést
kössön a felépítmény tulajdonosokkal.
Határidő:
Felelős:

II.

meglévő felépítmények (hangárok) esetében:2014. április 30.
újonnan elhelyezni kívánt felépítmények esetében: folyamatos
Gyutai Csaba polgármester

A közgyűlés a 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
hozzájárul a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalánál folyamatban
lévő, Zalaegerszeg-Andráshida Repülőtér zajgátló védőövezet kijelölő eljárása
során a hatóság által LR/RK/NS/A/146/2/2014 iktatószámon záradékolt
Zalaegerszeg-Andráshida Repülőtér zajgátló védőövezet tervdokumentációja
alapján a repülőtér környezetében létesítendő védőövezet kijelöléséhez.
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A közgyűlés felkéri a polgármester, hogy a hozzájárulást juttassa el a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalához.
Határidő:
Felelős:
III.

2014. március 10.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az
andráshidai repülőtér Zalaegerszeg 0679/1 hrsz-ú, 37.418 m2 nagyságú, kivett
sporttelep megnevezésű, Zalaegerszeg 0679/2 hrsz-ú, 886.006 m2 nagyságú,
kivett lakóház és sporttelep megnevezésű, valamint Zalaegerszeg 7177 hrsz-ú,
5.455 m2 nagyságú, kivett épület, udvar megnevezésű ingatlanainak 2014.
május 1-től 2015. december 31-ig tartó üzemeltetésére vonatkozó nyilvános
pályázat kiírására
Az önkormányzat a repülőtéri fogadóépülettől északra lévő elkerített részen
mintegy 1.000 m2 nagyságú területrészt fenntart Hatháza Településrészi
Önkormányzata részére, hogy ott játszótér kialakítására kerülhessen sor.
Az üzemeltetés időtartama alatt az önkormányzat a nyilvános pályázat nyertes
ajánlattevője által meghatározott üzemeltetési díjat fizet az üzemeltető részére.
Az eljárás során lefolytatandó tárgyaláson (negatív licit) az induló üzemeltetési
díj mértéke havi bruttó 398.780,- Ft (314.000,- Ft + ÁFA)
A pályázaton nyertes üzemeltető az üzemeltetési szerződés megkötésekor
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű óvadékot köteles biztosítani.
A pályázati feltételek között - és a megkötendő üzemeltetési szerződésben az
üzemeltető kötelezettségeként - szerepeltetni kell az alábbiakat:
gondoskodnia kell a repülőtér rendeltetés szerinti állapotban tartásáról, az
ingatlan, a parancsnoki épület, valamint a 7177. hrsz-ú terület és az azon
található NDB irányadó karbantartásáról, működőképes állapotban
tartásáról;
üzemeltető igény esetén, saját belátása szerint jogosult az NDB irányadót
működtetni, és annak használatáért díjat kérni;
jogosult és köteles arra, hogy a repülőtéren a légiközlekedéssel
összefüggő tevékenységet, mint üzemeltető ellássa, ehhez saját költségén
ő szerzi be – előírás szerint, a hatóságok által megjelölt időszakonként –
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság, valamit az
egyéb szakhatóságok engedélyét, melynek az üzemeltetési szerződéses
időszakán kívüli időarányos részét az önkormányzat az üzemeltető
részére a számla benyújtásától számított 30 napon belül megfizeti;
az önkormányzat által is elfogadott, a repülőtér rendjéről szóló, hatályos
szabályzat előírásai és a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján
biztosítja és ZMJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályával
együttműködve koordinálja a repülőtéren folyó légiközlekedési- és
sporttevékenységeket;
biztosítja a kifutópálya-sáv akadálymentességét, a talaj és a fű megfelelő
karbantartását, szükség szerinti hengerlését, nyírását, a szegélyek és
pályajelek jó állapotban tartását, a technikai eszközök és a repülőtér
működéséhez szükséges engedélyek és okmányok rendelkezésre állását;
feladata az ingatlan-együttes tisztán és rendben tartása, őrzése,
karbantartása, a felmerülő hibaelhárítások biztosítása. A létesítményre
vagyon- és felelősségbiztosítást az ajánlattevőnek kell kötni;
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amennyiben új szolgáltatásokat kíván nyújtani, úgy az azok végzéséhez
szükséges engedélyeket neki szükséges megszerezni, valamint tárgyi
feltételeket ő teremti meg;
köteles fizetni a közüzemi költségeket, a távközlési költségeket, az
engedélyezés költségeit, összefoglalva: a repülőtér Zalaegerszeg 0679/1
és 0679/2 hrsz-ú, valamint a kapcsolódó Zalaegerszeg 7177 hrsz-ú
ingatlanon felmerülő működtetési és üzemeltetési költségeket;
köteles gondoskodni az önkormányzat által átadott műszaki berendezések
megfelelő állapotáról, esetleges javíttatásáról, a szükséges engedélyek
folyamatos megszerzéséről, valamint gondoskodik az eszközök avulási
pótlásáról;
a hatályos nemzetközi és hazai jog alapján összeállított és a légügyi
hatóság által jóváhagyott „Védelmi Terv” dokumentumban foglaltak
alapján gondoskodik a repülőtér biztonságáról;
köteles jelezni az önkormányzat felé a repülőtér-használattal, az ingatlan
egészével, valamint az épülettel és a telepített eszközökkel kapcsolatos
esetleges rendellenességeket. Havária, illetve illetéktelen behatolás
esetén az önkormányzaton kívül köteles értesíteni az illetékes
hatóságokat;
jogosult beszedni a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységből
származó bevételeket, ezek növelése érdekében, saját eszközeivel, térítés
ellenében igénybe vehető, a repülőtéri funkciót nem korlátozó
szolgáltatásokat nyújthat és vállalkozási tevékenységet végezhet;
a repülőtéren megtartott, saját szervezésű rendezvényekből származó
bevételek, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevételek
szintén az üzemeltető bevételeit képezik;
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény alapján a repülőtér
használatáért ellenszolgáltatást kérhet, amelynek díjai jogosult saját
határkörében megállapítani;
köteles évente egy alkalommal nyilvános repülőnapot tartani az ZMJV
Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályával előzetese egyeztetett
időpontban;
köteles folyamatosan a havi üzemeltetési díj 10 %-ának megfelelő
összegű jólteljesítési garanciát biztosítani;
esetleges meghiúsulási kötbér megfizetése
az üzemeltetés az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a repülőtér nyitva tartása; a légyügyi hatósággal egyeztetett
„Repülőtér rend” szerint

a légügyi hatóság által előírt személyzet biztosítása a nyitva tartás
alatt

repülésbiztonsági szolgálat ellátása;

a repülőtéren folyó szakmai tevékenységek ellenőrzése, kontrollja,

a repülőtér használata szakmai feltételeinek biztosítása, ideértve a
pálya és egyéb területek karbantartását is; az ehhez szükséges
eszközök beszerzése, karbantartása;

a leltárba foglalt eszközök, berendezések, gépek rendeltetésszerű
használata, karbantartása, mely eszközökért anyagi felelősséggel
tartozik;

az épület takarítása;

a nyitvatartási időn kívül folyamatos őrzés biztosítása;
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kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal;

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatokat azok
értékelése érdekében terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

nyilvános üzemeltetési pályázat kiírására: 2014. március 15.
pályázati ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére:2014. április 17.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg, Ola u. 30. szám alatti nem lakás célú helyiség bérbeadása
ZMJVK 33/2014. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 2014. március 1.
napjától 2015. február 28. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg, Ola u. 30.
szám alatt található (Hrsz: 4391/1/A/88) 421 m2 alapterületű nem lakás célú
helyiséget a KENTAUR 99 Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pályázati
eljárás lefolytatása nélkül bérbe vegye.
A szerződés megkötésekor érvényes havi bérleti díj egyedi összege: 250.000 Ft +
67.500 Ft (Áfa) = 317.500 Ft.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek megfizetése a bérlőt
terhelik.
A közgyűlés felhatalmazza a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés aláírására
azzal, hogy a szerződés aláírásának feltétele az elmaradt használati díj bérlő általi
megfizetése.
Határidő:
Felelős:

2014. március 31.
felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Tárgy: Zalaegerszeg Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
ZMJVK 34/2014. (III.05.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Fenntartható
Fejlődés Helyi Programját. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Program
évenkénti felülvizsgálatáról.
Határidő:
Felelős:

minden év december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi munkaerő-kölcsönzési
tevékenységéről
ZMJVK 35/2014. (III.05.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2013.
évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

2.

A 2014. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenység pénzügyi fedezete a 2013. évi
költségvetésben biztosított előirányzat maradványa, valamint ennek
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felhasználását követően a 2014. évi költségvetésben az önkormányzat
foglalkoztatás-politikai szerepének bővítésére biztosított 19 millió forint.
3.

A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésében – foglalkoztatáspolitikai szerepének bővítésére – elkülönített előirányzatból biztosítja a kft
részére a kölcsönzött dolgozók után rehabilitációs hozzájárulás címén a
tárgyévben esedékes fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges forrást,
valamint 3,8 millió forintot a feladat ellátásához szükséges működési költségek
fedezetésre. Ezen kifizetési jogcímek is részét képezik a 2014. évi
költségvetésben előirányzott 19 millió forintnak.

4.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzügyi megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. március 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zala-Depo Kft. fejlesztése
ZMJVK 36/2014. (III.05.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Zala-Depo Kft.
ügyvezetőjét az üzletrész-átruházási szerződés aláírására, azzal a feltétellel,
hogy a szerződés hatályba lépése a 2. határozati pont szerinti hitelszerződés
hatályba lépéséhez kötött.
Határidő:
Felelős:

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Zala-Depo Kft.
ügyvezetőjét az OTP Bank Nyrt. 750.000.000 Ft hitelnyújtásra irányuló 2014.
február 19-én tett írásbeli és a 2014. február 21-én tartott tárgyalás
eredményeként véglegesített ajánlatában szereplő szerződéses feltételekkel
kötendő hitelszerződés aláírására, azzal a feltétellel, hogy a szerződés hatályba
lépése az önkormányzati kezességvállalásra vonatkozó kormányengedélyhez
kötött.
Határidő:
Felelős:

3.

2014. március 14.
felkérésre Gecse László ügyvezető

2014. március 14.
felkérésre Gecse László ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert és a
Zala-Depo Kft. ügyvezetőjét, hogy a 750.000.000 Ft hitel és járulékaira
vonatkozó önkormányzat általi kezességvállalásokhoz szükséges Kormány
hozzájárulás megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
A közgyűlés a Kormány hozzájárulása esetén felhatalmazza a polgármestert és
a Zala-Depo Kft. ügyvezetőjét a projekt megvalósulása érdekében szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

a Kormány hozzájárulásának megkérésére: 2014. március 14.
felkérésre Gecse László ügyvezető
Gyutai Csaba polgármester
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4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése megvásárolja a Szombathelyi
Törvényszék Cégbíróságán a 18-09-111153 számú cégjegyzékbe bejegyzett
MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített
cégnév: MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft., székhely: 9784
Harasztifalu, Nyárfasor utca.) Harasztifalu Község Önkormányzata
tulajdonában álló 260.000,- HUF mértékű üzletrészét, amely a törzstőke 52 %a, 260.000,- HUF vételáron. A szerződés hatályba lépése az 1. határozati pont
szerinti üzletrész-átruházási szerződés hatályba lépéséhez kötött.
Az ügylet fedezete a 2014. évi költségvetés év közben jelentkező feladatokra
elkülönített céltartaléka.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint
felkéri, hogy a fedezetül szolgáló összeg költségvetési rendelet módosítása
során történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

szerződés megkötése: 2014. március 14.
költségvetésen történő átvezetés: a költségvetés következő
módosításakor
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:
A szavazatszámláló és helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztása (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2014. (III.05.) sz. határozatával a jegyző,
mint a helyi választási iroda vezetője indítványára megválasztotta a szavazatszámláló
bizottság, valamint a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.
Tárgy: Adósságkezelési szolgáltatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
(ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 38/2014. (III.05.) sz. határozatával 1 fő
adósságkezelési szolgáltatás iránt benyújtott kérelmének elutasítása ellen benyújtott
fellebbezést elutasítja, és az I. fokú határozatot helyben hagyja.
Tárgy: Rendszeres gyermekvédelmi segély kérelem elutasítása ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 39/2014. (III.05.) sz. határozatával 1 fő
rendszeres gyermekvédelmi segély iránt benyújtott kérelmének elutasítása ellen benyújtott
fellebbezést elutasítja, és az I. fokú határozatot helyben hagyja.
Tárgy: Közgyűlés egyedi elbírálása alapján történő lakásbérbeadás (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 40/2014. (III.05.) sz. határozatával egyedi
elbírálás alapján 1 fő részére – rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel – döntött
önkormányzati bérlakás kiutalásáról.
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Tárgy: Az Északi Ipari Parkban található zalaegerszegi 15464/2 hrsz-ú ingatlan
hasznosítására vonatkozó konstrukció módosítása (ZÁRT ÜLÉS)
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 41/2014. (III.05.) sz. határozatával az Északi
Ipari Parkban található zalaegerszegi 15464/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó
adásvétellel vegyes ingatlancsere szerződést, valamint együttműködési és ingatlan
hasznosítási megállapodást módosította.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2014. március 5-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:






A kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer 2013. évi működéséről
A bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2013. évi döntéseiről
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi működéséről
A Beszerzési Testület 2013. évi munkájáról
A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2013. évi tevékenységéről
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