
XV. évfolyam 6. szám 
 

_ 
 
 

 

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS  

KÖZLÖNYE 

 

 
 
 

HIVATALOS LAP 

2014. MÁJUS 23. 

 
 

  
 
TARTALOM 

 

 

SZEMÉLYI RÉSZ 
 

 

 ZMJVK 72/2014. (V.15.) sz. hat.  A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 

       magasabb vezetői beosztására kiírt  

       pályázat elbírálása 

 

 ZMJVK 73/2014. (V.15.) sz. hat.  A Zalaegerszegi Belvárosi I. számú  

      Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt 

      pályázat elbírálása 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

ZMJVK 12/2014. (V.23.) ÖR. a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.07.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 13/2014. (V.23.) ÖR. az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támo-

gatásáról szóló 64/2009. (XII.23.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 14/2014. (V.23.) ÖR. a Fiatal Családok Otthonáról szóló 19/2000. 

(IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 15/2014. (V.23.) ÖR. a fizető parkolók működéséről és igénybevé-

telük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 16/2014. (V.23.) ÖR. a településképi bejelentési eljárás és a település-

képi kötelezés szabályairól szóló 12/2013. (IV. 

17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 17/2014. (V.23.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Település-

szerkezeti Terve, valamint Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város építési szabályzatának 

megállapításáról szóló 13/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
ZMJVK 69/2014. (V.15.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 70/2014. (V.15.) sz. hat. A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. 

(II.07.) önkormányzati rendelet I. negyedévi 

módosítása 

 

ZMJVK 71/2014. (V.15.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Település-

szerkezeti Terve, valamint Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város építési szabályzatának 

megállapításáról szóló 13/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet módosítás 

 

ZMJVK 74/2014. (V.15.) sz. hat. A ZTE FC Zrt. részvények értékesítése 

 

ZMJVK 75/2014. (V.15.) sz. hat. A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. 

évi üzleti terv véglegesítése, a könyvvizsgáló 

megbízásának meghosszabbítása 

 



ZMJVK 76/2014. (V.15.) sz. hat. A LÉSZ Kft. 2013. évi beszámolójának 

elfogadása, az ügyvezető 2013. évi 

prémiumának megállapítása, a 2014. évi üzleti 

terv és az ügyvezető 2014. évi 

prémiumfeltételeinek módosítása, a 

könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbí-

tása, a tevékenységi kör módosítása 

 

ZMJVK 77/2014. (V.15.) sz. hat. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2013. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. 

évi üzleti terv véglegesítése, az ügyvezető 

2014. évi prémiumfeltételeinek módosítása 

 

ZMJVK 78/2014. (V.15.) sz. hat. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2013. évi 

beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 

2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. 

évi üzleti terv véglegesítése, a vezérigazgató 

2014. évi prémiumfeltételeinek módosítása 

 

ZMJVK 79/2014. (V.15.) sz. hat. A Kvártélyház Kft. 2013. évi beszámolójának 

elfogadása, a 2014. évi üzleti terv 

véglegesítése, a könyvvizsgáló megbízásának 

meghosszabbítása 

 

ZMJVK 80/2014. (V.15.) sz. hat. A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2013. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. 

évi üzleti terv véglegesítése, a könyvvizsgáló 

megbízásának meghosszabbítása 

 

ZMJVK 81/2014. (V.15.) sz. hat. A Zala-Depo Kft. 2013. évi beszámolójának 

elfogadása, az ügyvezető 2013. évi 

prémiumának megállapítása, a 2014. évi üzleti 

terv véglegesítése 

 

ZMJVK 82/2014. (V.15.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. 

évi beszámolójának elfogadása, a 2014. évi 

üzleti terv véglegesítése 

 

ZMJVK 83/2014. (V.15.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. 2013. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. 

évi üzleti terv véglegesítése 

 

ZMJVK 84/2014. (V.15.) sz. hat. Az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató 

Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadása, a 

2014. évi üzleti terv véglegesítése 

 



ZMJVK 85/2014. (V.15.) sz. hat. A polgármester költségátalányának megálla-

pítása 

 

ZMJVK 86/2014. (V.15.) sz. hat. Alapítványok támogatása 

 

ZMJVK 87/2014. (V.15.) sz. hat. A helyi tömegközlekedés 2014. évi központi 

támogatása 

 

ZMJVK 88/2014. (V.15.) sz. hat. A Zalavíz Zrt-vel kötött vagyonkezelési 

szerződés módosítása 

 

ZMJVK 89/2014. (V.15.) sz. hat. Szándéknyilatkozat Egyházi Idősellátó Szolgá-

lat létrehozásának támogatására a volt Pais 

Dezső Általános Iskola épületében (Zala-

egerszeg 4983/19 hrsz-ú ingatlan) 

 

ZMJVK 90/2014. (V.15.) sz. hat. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi feladatok ellátásáról 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 A közgyűlés 2014. május 15-i ülésén tárgyalt 

tájékoztató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZEMÉLYI RÉSZ 

 
Tárgy: A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat 

elbírálása 

 

 ZMJVK 72/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Békefiné Bertók Andreát 2014. 

augusztus 31-től  2019. július 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a 

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a  nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (20a) bekezdése,  

és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, valamint vezetői pótlékát az Nkt. 8. sz. 

melléklete alapján az illetményalap 40 %-ában állapítja meg. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló 

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt 

pályázat elbírálása 

 

 ZMJVK 73/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváthné Ambrus Mariannát 2014. 

augusztus 1-től  2019. július 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a 

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (20a) bekezdése, 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, és vezetői pótlékát az Nkt. 8. sz. 

melléklete alapján az illetményalap 40 %-ában állapítja meg. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló 

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

12/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § 

(5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 

2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  2014. évi 

költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:           

 

1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet (a        

továbbiakban: R.) 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi összes bevételét 20.536.090 

eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket 16.406.898 eFt-ban hagyja jóvá, 

melynek jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről  3.066.538 eFt 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   6.174.736 eFt 

- közhatalmi  bevételek  4.258.500 eFt 

- működési bevételek   2.375.284 eFt 

 - felhalmozási bevételek 251.100 eFt 

- működési célú átvett pénzeszközök  59.994 eFt 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   220.746 eFt 

 

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9.  

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2014. évi összes kiadást 20.536.090 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 19.338.154 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3),(5) és (6)  bekezdések 

tartalmazzák. 

 

(3) Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások        3.023.722 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            824.002 eFt 

- dologi  kiadások          4.672.126 eFt 

- ellátottak pénzbeli juttatásai             249.669 eFt 

-  egyéb működési  célú kiadások          1.759.043 eFt   

                ebből: működési célú tartalék             278.690 eFt 

 

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 

10.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 



 

(4) A  költségvetési hiány összegét   2.931.256 eFt-ban, ebből a működési hiányt  1.916.285 

eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.014.971 eFt-ban állapítja meg. 

 

 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                1.916.285 eFt 

          Felhalmozási célra:                                                           1.554.015 eFt   

 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                   658.892 eFt                           

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     4.129.192 eFt 

 

Finanszírozási  kiadások: 

Felhalmozási célú hitel és lízing kiadás                                         34.668 eFt 

Felhalmozási célú hitel és lízing kiadás   

az adósság-konszolidáció keretében                                         1.163.268 eFt 

                                     Finanszírozási kiadások összesen:     1.197.936  eFt 

  

  

(5)  A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 8.006.274 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 750.741 eFt, 

feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(6)  A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 803.318 eFt-ban állapítja meg, melyből a 

felújítási célú pénzeszközátadás 64.313 eFt, céltartalék összege 10.000 eFt, célonkénti 

részletezését a 8. melléklet tartalmazza.” 

 

2. §  Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

            „(1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.158,5 főben, a 12. 

mellékletben   foglaltak szerint hagyja jóvá.” 

 

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

1.,2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. , 10. és 13. melléklete lép. 

(2)   Az R. 5.a és 6.a  melléklete a jelen rendelet 11. és 12.  mellékletével  módosul. 

 

4.§   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 mellékletek a „2014. I. negyedévi ei.módosítás” xls. dokumentumban találhatóak. 

http://www.zalaegerszeg.hu/dokumentum/22690/2014Inegyedevi_ei_modositas.xls


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

13/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési 

ösztöndíj támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 

2. § b) pontja  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[E rendelet alkalmazása szempontjából:] 

„b) Tanuló: az a szakiskolai vagy szakközépiskolai (az ágazat szerinti képzés 9-12. 

évfolyamán tanulók kivételével) tanuló, aki a szakképzésről szóló törvény szerint az 

első, állam által elismert szakképesítés megszerzése érdekében folytatja tanulmányait 

az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül.” 

 

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(1) Egy tanuló csak egy helyi hiányszakma, valamint csak első szakképesítés 

megszerzése érdekében folytatott tanulmányok alatt részesülhet önkormányzati 

szakképzési ösztöndíj támogatásban.” 

 

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásban a tanuló a szeptember 1. 

és január 31. közötti 5 hónap, valamint a február 1. és június 30. közötti 5 hónap 

időtartamban részesülhet mindaddig, amíg jogosultsága a 9. §-ban foglaltak alapján 

nem szünetel vagy nem szűnik meg.” 

 

(3) Az R. 3. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A tanuló önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra nem jogosult, ha a 

szakképzési ösztöndíj támogatási kérelem beadását megelőző félévben – a tanuló 

tanulmányai megkezdése szempontjából első szakképző évfolyam első féléve 

kivételével – keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a három órát. Az 

elméleti és a gyakorlati igazolatlan mulasztások óraszámát is figyelembe kell venni.” 

 

3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(1) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás mértékét a tanuló mindenkori 

tanulmányi eredményei határozzák meg az alábbiak szerint: 

a) Szakiskolai tanulók esetében a 9. osztály első félévében az általános iskola 7-8. 

évfolyamain kapott bizonyítvány tanév végi tanulmányi átlagait kell figyelembe 

venni. Az átlagba minden beírt tantárgy eredménye beleszámít, beleértve ebbe a 

magatartás és szorgalom osztályzatokat is. Azon szakiskolai tanulók esetében, akik 

számára a szakképzésről szóló törvény szerint az előképzettségük figyelembe 

vételével a képzési idő lerövidíthető, az első félévben a megelőző tanévben, a 

középfokú oktatási intézményben kapott bizonyítvány félévi és tanév végi 

tanulmányi átlagait kell figyelembe venni. Minden további félévben az előző félév 

tanulmányi átlagát kell figyelembe venni, beleértve ebbe a magatartás és 

szorgalom osztályzatokat is. 



b) Szakközépiskolai tanulók esetében az érettségit követő 13. évfolyam első 

félévében a középiskola 12. évfolyamán kapott bizonyítvány félévi és tanév végi 

tanulmányi átlagait és az érettségi vizsga átlageredményét kell figyelembe venni. 

Az átlagba minden beírt tantárgy eredménye beleszámít, beleértve ebbe a 

magatartás és szorgalom osztályzatokat is. Minden további félévben az előző félév 

tanulmányi átlagát kell figyelembe venni, beleértve ebbe a magatartás és 

szorgalom osztályzatokat is.” 

 

4. § Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„5. § 

 

(1) A tanuló tanulmányai megkezdése szempontjából első szakiskolai évfolyamának első 

és második félévében az önkormányzati szakképzési ösztöndíj mértéke a tanulmányi 

eredmény alapján járó ösztöndíj támogatás 100%-a. A szakképző évfolyamok 

további féléveiben az önkormányzati szakképzési ösztöndíj mértéke abban az esetben 

marad a tanulmányi eredmény alapján járó ösztöndíj támogatás 100%-a, 

amennyiben a tanuló olyan  tanulmányi szerződéssel rendelkezik, amelyet 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén, illetve a Zalaegerszegi 

Járás illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezettel vagy szakképző intézmény feladat-ellátási helyének számító 

költségvetési szervvel a meghatározott helyi hiányszakmák valamelyikében kötött, s 

ezt a kérelem mellékleteként benyújtott tanulmányi szerződés másolatával igazolja. 

Tanulmányi szerződés hiányában a szakiskola első évfolyamát követően a tanuló az 

ösztöndíj tanulmányi eredmény alapján járó összegének az 50%-ára jogosult. 

 

(2)  A szakközépiskolában az érettségit követő első szakképző évfolyam első félévében 

az önkormányzati szakképzési ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmény alapján járó 

ösztöndíj támogatás 100%-a. Az érettségit követő szakképzés első félévét követően 

az önkormányzati szakképzési ösztöndíj mértéke abban az esetben marad a 

tanulmányi eredmény alapján járó ösztöndíj támogatás 100%-a, amennyiben a 

tanuló olyan tanulmányi szerződéssel rendelkezik, amelyet Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város közigazgatási területén, illetve a Zalaegerszegi Járás illetékességi 

területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezettel vagy 

szakképző intézmény feladat-ellátási helyének számító költségvetési szervvel a 

meghatározott helyi hiányszakmák valamelyikében kötött, s ezt a pályázati kérelem 

mellékleteként benyújtott tanulmányi szerződés másolatával igazolja. 

Tanulmányi szerződés hiányában a szakközépiskolában az érettségit követő 

szakképzés első félévét követően a tanuló a szakképzési ösztöndíj tanulmányi 

eredmény alapján járó összegének az 50%-ára jogosult.” 

 

5. § Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(4) A kérelmet az 5. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez 

mellékelni kell: 

1. az iskolalátogatási igazolást, 

2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre vonatkozóan meghatározott 

tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítő másolatát, 

3. szakközépiskolai tanulók esetében az érettségit követő 13. évfolyam első félévében 

a 2. pontban meghatározottak mellett az érettségi bizonyítvány, ezt követően a tanév 

végi bizonyítvány vagy félévi értesítő másolatát, 



4. a szakközépiskolai és a szakiskolai tanuló esetében (amennyiben ilyennel 

rendelkezik) a tanulmányi szerződés másolatát, 

5. az iskola igazolását a 3. § (5) bekezdésében meghatározott igazolatlan mulasztás 

tényéről és mértékéről, vagy annak fenn nem állásáról, 

6. azon szakiskolai tanulók esetében, akik számára a szakképzésről szóló törvény 

szerint az előképzettségük figyelembe vételével a képzési idő lerövidíthető, az iskola 

igazolását a tanuló tanulmányai megkezdése szempontjából első szakiskolai évfolyam 

teljesítéséről.” 

 

6. § (1) Az R. 9. § (2a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2a) A szakképző iskola igazgatója az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásban részesülő tanulók vonatkozásában a tárgyhót követő hónap 5. napjáig 

írásban tájékoztatja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottságát az (1)-(2) bekezdésben meghatározott, az 

önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság szüneteltetését és 

megszűnését megalapozó tényekről, mely alapján a Bizottság dönt az ösztöndíj 

szüneteltetéséről vagy megszüntetéséről.” 
 

(2) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) Amennyiben a tanuló a tanulmányait nem a meghatározott helyi hiányszakmákban 

folytatja tovább, az igénybevett önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás után 

visszafizetési kötelezettség nem terheli.” 
 

7. § Az R. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

8. § (1) E rendelet 2014. augusztus 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti az R. 2. § c) pontja és a 9. § (1) bekezdés a) pontja. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 13/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet a 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelethez 

Beadási határidő: szeptember 15. 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

9. évfolyam 1. félévére 
 

 

Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

Iskola: ………………………………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 9. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

Adószám:   

 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 

 

Általános iskolai tanulmányi eredményeim :  

          7. osztályban           8. osztályban                   átlag (az előző 2 eredmény átlaga) 

 

 

 Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                        ……………………………………… 

                      szülő (gyám)                                             tanuló 



 

Beadási határidő: február 15. 

 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

9. évfolyam 2. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

Iskola: ………………………………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 9. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

Adószám:   

 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 

 

A 9. osztály 1. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  

 

 Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                         ……………………………………… 

                      szülő (gyám)                                               tanuló 

 

.



 

Beadási határidő: szeptember 15. 

 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

10. évfolyam 1. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

Iskola: ………………………………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 10. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Érvényes tanulmányi szerződéssel: rendelkezem – nem rendelkezem* 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

Adószám:   

 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 

 

A 9. osztály 2. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  

 

 Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                          ……………………………………… 

                      szülő (gyám)                                     tanuló 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 

 



 

Beadási határidő: február 15. 

 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

10. évfolyam 2. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

Iskola: ………………………………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 10. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Érvényes tanulmányi szerződéssel: rendelkezem – nem rendelkezem* 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

Adószám:   

 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 

 

A 10. osztály 1. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  

 

 Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                         ……………………………………… 

                    szülő (gyám)                                     tanuló 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 

.



Beadási határidő: szeptember 15. 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

11.-12.* évfolyam 1. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

Iskola: ………………………………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 11-12.* évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Érvényes tanulmányi szerződéssel: rendelkezem – nem rendelkezem* 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

Adószám:   

 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 

 

A 10.-11.* osztály 2. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga: 

 

 

Lerövidített képzési időben résztvevő tanulók első szakképzési évfolyama esetében a középfokú 

iskolai tanulmányi eredményeim: 

a megelőző tanév első félévében     a megelőző tanév második félévében    az előző 2 eredmény átlaga 

 

 

 

Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                       ……………………………………… 

       szülő (gyám)                                              tanuló 

*megfelelő rész aláhúzandó 



 

Beadási határidő: február 15. 

KÉRELEM 

szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a  

11. -12.* évfolyam 2. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

Iskola: ………………………………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 11-12.* évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Érvényes tanulmányi szerződéssel: rendelkezem – nem rendelkezem* 

 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

Adószám:   

 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 

 

A 11.-12.* osztály 1. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga: 

 

 Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                          ……………………………………… 

                 szülő (gyám)                                                 tanuló 

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 



Beadási határidő: szeptember 15. 

KÉRELEM  

szakközépiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez 

a 13. évfolyam 1. félévére 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

Iskola: ………………………………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 13. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

 

Adószám:   

 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 

 

 

Középiskolai tanulmányi eredményeim: 

 12. osztály első félév    12. osztály évvége              az előző 2 eredmény átlaga            érettségi átlag 

 

 

 

 

Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

 

 

………………………………………….                        ……………………………………… 

                  szülő (gyám)                                           tanuló 

 

 



 

Beadási határidő: február 15. 

KÉRELEM  

szakközépiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez 

a 13. évfolyam 2. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

Iskola: ………………………………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 13. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Érvényes tanulmányi szerződéssel: rendelkezem – nem rendelkezem* 

 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

Adószám:   

 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 

 

   A 13. osztály 1. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  

 

Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                          ……………………………………… 

                 szülő (gyám)                                                 tanuló 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 

 



 

Beadási határidő: szeptember 15. 

KÉRELEM  

szakközépiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez 

a 14. évfolyam 1. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

Iskola: ………………………………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 14. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Érvényes tanulmányi szerződéssel: rendelkezem – nem rendelkezem* 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

Adószám:   

 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 

 

   A 13. osztály 2. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  

 

Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                         ……………………………………… 

                szülő (gyám)                                                 tanuló 

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 



Beadási határidő: február 15. 

KÉRELEM  

szakközépiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez 

a 14. évfolyam 2. félévére 

 
Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (gyám):…………………………………………………… 

Iskola: ………………………………………………………………………………… 

 

Tisztet Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásról szóló 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 

szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét! Jelenleg a 

……………………….…………….. helyi hiányszakmában a 14. évfolyam ……… osztályában 

tanulok. 

 

Érvényes tanulmányi szerződéssel: rendelkezem – nem rendelkezem* 

 

Név:     ……………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………….. 

Anyja születési neve: ……………………………………………… 

 

Lakcím: 

 

                                        település………………………………… 

 

utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………... 

 

e-mail:…………………………………telefon:……………… 

 

 

Adószám:   

 

TAJ szám:    

 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:  

 

……………………………………………………………………………………...pénzintézet 

 

 

 

   A 14. osztály 1. félévében elért tanulmányi eredményem átlaga:  

 

Zalaegerszeg, 20. …………………………………..  . ….. 

 

………………………………………….                          ……………………………………… 

               szülő (gyám)                                                 tanuló 

*megfelelő rész aláhúzandó” 
 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

14/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete  

a Fiatal Családok Otthonáról szóló  

19/2000. (IV. 07.) 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 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Fiatal Családok Otthonáról szóló 19/2000. (IV. 07.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) 5. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(2) A takarékosságra ösztönzés egyik eleme a rendeletben meghatározott minimális 

összegnek bármely zárolható  

a) lakossági lakástakarékpénztárba, 

b) állampapírba, 

c)  folyamatosan megújítható takaréklevélbe, 

d) banki betétjegybe, 

e) lekötött lakossági folyószámlán lévő letétbe,  

f) ifjúsági takarékbetétbe  

(a továbbiakban együtt: lakástakarékpénztárba) történő előzetes befizetésének (=induló 

takarékosság) igazolásával valósul meg. 

 

(3) A takarékosságra ösztönzés másik eleme havi rendszerességgel egy, a pályázatban vállalt 

összeg állami garanciájú lakástakarékpénztárban (ennek bármilyen biztosítással, banki 

kiegészítő lekötéssel kombinált változatával) történő elhelyezése és igazolása (= kötelező 

előtakarékosság). A lakástakarékpénztári megtakarítás helyett más zárolható megtakarítási 

forma is választható. 

 

(4) Külföldön elhelyezett megtakarítás esetén a pályázót terheli a szükséges dokumentumok 

hiteles fordításának biztosítása.” 

 

2. § (1) Az Ör. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat előnyben 

részesíteni: 

 1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek. 

2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek. 

3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek. 

4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással 

rendelkeznek. 

5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek. 

6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással 

rendelkeznek.” 

 

 



 

 

 

(2) Az Ör. 7.§-a az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4a) Azonos családi állapottal rendelkezők (házastársak, regisztrált élettársak illetve 

egyedülálló személyek) közül azt kell előnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra eső fajlagos 

megtakarítása a legmagasabb.” 

 

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 Dr. Kovács Gábor sk.         Gyutai Csaba sk. 

               jegyző                   polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

15/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete  

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló  

19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  

8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 

lép:   

„(3) A fizető parkolóhelyeken váltható legrövidebb idő 15 perc, az 1. díjövezetben (belváros) 

a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama egy óra, a 2-4. díjövezetekben és 

a Parkolóházban a leghosszabb idő nincs korlátozva.” 

 

1/A.§ 

 

Az R. 11. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:   

„(1a) Az üzemeltetőnél írásbeli kérelem és a Zala Megyei Kórház főigazgatója által kiállított 

igazolás alapján történt regisztrációt követően – a díjmentes használatra jogosító 

rendszámot tartalmazó bérlettel - a Zárda utca, Rózsák tere, Mátyás király utca, Tomori 

Pál utca, a Kosztolányi D. u. Hunyadi utca és Békeligeti utca közötti szakasza, valamint 

a Zrínyi M. u. 2. sz. (vasút melletti kisposta) előtti fizető parkoló helyein díjmentesen 

várakozhatnak a kórházzal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek. A 

kórházi dolgozók részére kiadott díjmentességet igazoló bérletek száma nem haladhatja 

meg a 200 darabot.” 

 

2. § 

 

Az R. I. mellékletének 60. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„60. A Mártírok útjáról nyíló 3226/2, 3238/1 és 3242 hrsz-ú parkolók” 

  

3. § 

 

(1) Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti az R. 6. § (1) bekezdés a.) pontjában a „- a piactéren a piaci üzemelési 

időn kívül 6.30-18.00 óra” szövegrész, valamint a 6. § (1) bekezdés b.) pontjában a „- a 

piactéren a piaci üzemelési időn kívül 6.30-14.00 óra” szövegrész.      

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. Gyutai Csaba sk. 

jegyző polgármester 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

16/2014.(V.23.) 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 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, 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.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

 

[(2) A város közigazgatási területén:] 

„d) közterületről látható módon építménynek minősülő szelektív és háztartási célú 

hulladékgyűjtő, egyéb tároló elhelyezése.” 

 

(2) A rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 

 

[(2) A város közigazgatási területén:] 

„f) közterületen és közterületről látható kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó 

rendeltetésű épület, illetve építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési 

tevékenységet követően sem éri el a nettó 20,0 m2 alapterületet.” 

 

(3) A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3) Városképileg védett területen a (2) bekezdésen túl -   

a) amennyiben a meglévő arculat megváltoztatásra kerül, meglévő építmény utólagos 

hőszigetelése, homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének 

megváltoztatása, erkély (terasz, loggia) beépítése,  

b) minden új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t meg nem 

haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése; 

c) közterületeken és közterületről látható épületek homlokzatához illesztett előtető, 

védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő átalakítása, bővítése; 

d) utcafronti kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása; 

e) üzletportálok matricázása, fóliázása; 

f) építményen 0,5 m2 attól különállóan 2 m2 felületnagyságot meghaladó cégtábla, cégér, 

hirdetőoszlop, reklámtábla, reklámgrafika, reklámvitrin, hirdetési vagy reklámcélú 

ábrázolást tartalmazó hirdetmény elhelyezése, létesítése; 

g) napenergia-kollektor, szellőző,- klímaberendezés elhelyezése.” 

 

 



(4) A rendelet 3.§ (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(4) Városképileg védett területen kívül a (2) bekezdésen túl  

„a) amennyiben a meglévő arculat megváltoztatásra kerül, meglévő építmény utólagos 

hőszigetelése, homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének 

megváltoztatása, erkély (terasz, loggia) beépítése az alábbiak szerint 

aa) valamennyi lakóépület, amennyiben legalább 4 rendeltetési egységet tartalmaz  

ab) beépítésre szánt területen városképet jelentősen befolyásoló  

- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó épület, 

- helyi igazgatási-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épület, 

- sportépítmény,  

- szálláshely szolgáltató épület,  

- igazgatási épület,  

- parkolóház.” 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet 4.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, illetve reklám elhelyezést – kikötéssel 

vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, 

ha a bejelentés 

a) megfelel a Korm. rendelet 23. § (2) és (3) és jelen rendelet 4.§ (2) bekezdésben 

meghatározott követelményeknek, 

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám-elhelyezés illeszkedik a településképbe 

és nem ellentétes a helyi jogszabályokkal.” 

 

(2) A rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(5) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, illetve reklám elhelyezést megtiltja - a 

megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés 

nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés 

a) nem felel meg Korm. rendelet 23. § (2) és (3) és jelen rendelet 4.§ (2) bekezdésben 

meghatározott követelményeknek, 

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám-elhelyezés nem illeszkedik a 

településképbe és/illetve ellentétes a helyi jogszabályokkal.” 

 

3.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2014. június 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 4.§ (2) bekezdés d) és e) pontja. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

17/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 

13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008. 

(IV.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Zész) 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(2) Az építési övezetek területén a kialakítható telekterületnél kisebb meglévő telkek 

összevonhatók, telekhatár rendezés kedvezőbb telekalakulat létrehozása esetén végrehajtható, 

illetve útszabályozással érintett terület leválasztható, abban az esetben is, ha az így létrejövő 

telek méretei nem érik el a kialakítható legkisebb telekterület. Az építési lehetőség 

meghatározása során a telkek összevonásával, telekhatár rendezéssel, illetve útszabályozással 

létrejövő területet meglévő telekként kell kezelni, és a telek beépítési lehetőségének 

megállapításakor a beépíthető legkisebb telekre vonatkozó szabályozást kell alkalmazni. 

Az övezetek és építési övezetek területén meglévő, két szemközti oldalán úttal határolt, a 

kialakítható legkisebb telekszélesség méreténél keskenyebb telek saroktelek kivételével 

keresztirányban megosztható egyéb szabályok betartása mellett, ha a beépíthető legkisebb 

telekszélességnek a telek szélességi mérete megfelel, a megosztás során annak szélességi 

mérete nem csökken.” 

 

2.§ 

 

(1) A Zész 4.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(10) A beépítésre szánt terület telkein a hátsókertben garázs vagy tároló épület elhelyezhető. 

Az épületet a telekhatár felé tűzfallal kell kialakítani.  Az így kialakított tűzfal szomszédos 

telekre néző homlokzatmagassága legfeljebb 3,5 m lehet. 

Az építmények közötti legkisebb távolságot, a telepítési- és tűztávolságot az OTÉK 

36. §-a határozza meg.” 

 

(2) A Zész 4.§ (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(11) Az elő- és oldalkert előírt legkisebb méretén belül tároló építmény nem helyezhető el.” 

 

3.§ 

 

A Zész 8.§ -a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) Lk-10 jelű övezet 
a) Az övezet területén elhelyezhető építmények: 

- telkenként legfeljebb négy lakás, 



- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó épület, 

- egészségügyi épület, 

- szálláshely szolgáltató épület, 

- igazgatási épület, 

- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs. 

 

b) Az övezet területének normatív előírásai: 

Építési mód  oldalhatáron álló 

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek)   % 400 m
2
 

telekterületig 50 %,  

400 m
2
 feletti 

telekterületre 

vetítetten   

35%(60)* 

Megengedett legkisebb és legnagyobb 

építménymagasság  

m -6,5 

Kialakítható legkisebb telek területe  m
2 

400 

Beépíthető legkisebb telek területe                                         m
2 

kialakult 

Kialakítható legkisebb telekszélesség                m 12 

Beépíthető legkisebb telekszélesség  m kialakult 

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 30 (20) 

Terepszint alatti építmény és a beépítettség együttesen 

megengedett legnagyobb mértéke (saroktelek) 

% 

 

60 (80) 

* A rendelet hatálya előtt kialakult saroktelek esetében a terület 60 %, egyéb esetben a 

sarokteleknél 720 m
2
 telekterületig 60%, 720 m

2
 telekterület feletti telekrészre vetítve 

35%. 

 

4.§ 

A Zész 9.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

      [Lke-1 jelű övezet] 

„b) Az övezet területének normatív előírásai: 

Építési mód  oldalhatáron álló 

Megengedett legnagyobb beépítettség  % 25 

Megengedett legkisebb és legnagyobb 

építménymagasság  

m -5,0 

Kialakítható legkisebb telek területe  m
2 

1100 

Beépíthető legkisebb telek területe                                         m
2 

700** 

Kialakítható legkisebb telekszélesség  m 20 

Beépíthető legkisebb telekszélesség  m 14* 

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 60 

Terepszint alatti építmény és a beépítettség együttesen 

megengedett legnagyobb mértéke  

% 

 

40 

*A beépíthető legkisebb telekszélességnél szűkebb telkek esetén legfeljebb 1 db, 25 m
2
 

beépített alapterületet meg nem haladó, legfeljebb 3,5 m építménymagassággal rendelkező 

egyszintes mezőgazdasági tároló és pihenő épület helyezhető el.  

** A 24931/1-2 hrsz-ú kiszolgáló úthoz északi oldalon közvetlenül csatlakozó telek abban 

az esetben is beépíthető, ha a területe a kötelező útszabályozás végrehajtása következtében 

700 m
2
 alá csökken.” 

 



5.§  

(1) A Zész 12.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

   [Vk-1 jelű övezet] 

„b) Az övezet területének normatív előírásai: 

Építési mód  szabadon álló 

Megengedett legnagyobb beépítettség  % 40 

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság  m -10,5 

Kialakítható legkisebb telek területe  m
2 

5000 

Beépíthető legkisebb telek területe                                         m
2 

2500 

Kialakítható legkisebb telekszélesség                   m 60 

Beépíthető legkisebb telekszélesség  m 30 

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 25 

Terepszint alatti építmény és a beépítettség együttesen 

megengedett legnagyobb mértéke  

% 

 

40 

 

(2) A Zész 12.§ (5) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 

      [Vk-4 jelű övezet] 

„c) Az övezet területének egyedi előírásai: 

1. A Rákóczi út 30. szám alatti (3922 hrsz.) építési telek esetén a főépület déli határvonaláig 

terjedő oldalkertben zártsorú módon, tűzfalas kialakítással a meglévő épületek bővíthetők, 

illetve új épületek építhetők.” 

 

6.§  

(1) A Zész 18.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A vasúti közlekedésre szolgáló terület a közforgalmú vasutak és létesítményeinek 

elhelyezésére szolgál.” 

 

(2) A Zész 18.§ (2) bekezdésében a „KÖk jelű övezetek” szövegrész helyébe a „KÖk-of-n 

jelű övezetek” szöveg lép. 

 

7.§  

A Zész 27.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) Az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, e 

rendelet által helyi védelem alá tartozó épületek, építmények, szakrális emlékek 

védettségének módjáról a szabályozási terv és e szabályzat 4. számú melléklete rendelkezik.  

A védelem alá tartozó épületeket érintő átalakításokat, bővítéseket a védett épülethez, vagy 

épületrészhez történő illeszkedéssel szabad megvalósítani, az alkalmazott építészeti megoldás 

nem lehet domináns, nem írhatja át a védett értékeket. A védett épületek közterületre néző 

homlokzatán a közterületről látható módon nem helyezhetők el az épület homlokzatát 

megváltoztató, zavaró létesítmények – szellőző, klíma és szerelt égéstermék elvezető 

berendezések, azok szerelvényei, antenna, stb. 

 

Az épített környezet helyi védelmét a Zalaegerszeg MJV közgyűlésének többször 

módosított 11/2002. (V. 17.) számú önkormányzati rendelete szabályozza.” 

 



8.§  

A Zész 38.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A meglévő és létesítendő villamos közművek részére a szabályozási terv és e rendelet 

további szakaszai védősávot (biztonsági sávot) állapít meg.  

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013.(I.22.) NGM rendelet határozza 

meg a különböző feszültségszintű berendezések biztonsági övezetének nagyságát, 

illetve azzal kapcsolatos előírásokat. 

Középfeszültségű szabadvezeték létesítésekor az MSZ 151. szabvány előírásait 

kell alkalmazni.” 

 

9.§  

(1) A Zész 41.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

“(1) Azon építési tevékenységek engedélyezési eljárása során, ahol a telek terepviszonyai 

miatt a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. számú melléklet  2.1.9. pontjának kielégítése 

követelmény, az alábbi terepviszonyok megállapíthatósága esetén, a 312/2013. (XI. 8.) Korm. 

R. 23.§ összevont engedélyezési eljárás szerinti elvi építési keretengedélyt kell kérni, annak 

tisztázása érdekében, hogy a tervezett tevékenység a területtel kapcsolatos városrendezési-, 

területfejlesztési elképzelésekkel összhangban van-e, azok megvalósíthatóságát nem gátolja-e. 

Az engedélyezési eljárás során vizsgálni szükséges a változtatás környezeti kapcsolatait, 

továbbá a természeti- és környezeti veszélyeztetettség eshetőségét és következményeit, a 

kialakult terepviszonyok hosszú távú stabilitásának kertészeti-műszaki megoldásait és a 

csapadékvíz-gazdálkodásnak a terep állékonyság megőrzését is biztosító módozatait: 

- a telek megközelítésére szolgáló vagy a tervezett építmény építési helyéhez legközelebb 

eső közterület kialakult telekszélessége az érintett telek homlokvonalában nem éri el a 

10,0 m értéket és a közterület és a tervezett építmény létesítési helye közti szintkülönbség 

meghaladja a 6/4-es rézsűszöget - kivéve ha a rézsű mérnöki műtárggyal már 

megerősítést nyert; 

- a telek megközelítésére szolgáló vagy a tervezett építmény építési helyéhez legközelebb 

eső közterület kialakult telekszélessége az érintett telek homlokvonalában nem éri el a 

10,0 m értéket és a bevágási szelvény rézsűmagassága meghaladja a 2,0 métert - kivéve 

ha a rézsű mérnöki műtárggyal már megerősítést nyert; 

- a telek beépítésre szánt területen fekszik, és természetes állapotában átlagos tereplejtése 

meghaladja az 50%-ot (26,5
o
).” 

 

(2) A Zész 41.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A szabályozási terven övezeti besorolással nem rendelkező, szabályozási terv 

készítésének kötelezettségével jelölt területeken a 312/2013.(XI.8.) Korm.rend. 23.§ 

összevont engedélyezési eljárás szerinti elvi építési keretengedélyt kell kérni, annak tisztázása 

érdekében, hogy a tervezett tevékenység a területtel kapcsolatos városrendezési-, 

területfejlesztési elképzelésekkel összhangban van-e, azok megvalósíthatóságát nem gátolja-e. 

Az engedélyezési eljárás során vizsgálni szükséges a változtatás környezeti kapcsolatait, 

továbbá a természeti- és környezeti veszélyeztetettség eshetőségét és következményeit. „ 

 



10.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2014. július 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni. Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé. 

 

(2) Ez a rendelet a szabályozási tervvel együtt érvényes. 

 

(3) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

(4) Hatályát veszti a Zész 4.§ (26) bekezdése. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. Gyutai Csaba sk. 

jegyző polgármester 



A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 

 Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

  

 ZMJVK 69/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt 

határidejű   118/2013/2.(VI.20.), 158/2013/II.(IX.19.), 21/2014/1.(II.14.), 

27/2014/1.(III.5.), 36/2014/4.(III.5.),  43/2014.(IV.17.), 46/2014.(IV.17.), 

47/2014.(IV.17.), 49/2014.(IV.17.), 50/2014.(IV.17.), 51/2014.(IV.17.), 

53/2014.(IV.17.), 54/2014/1.(IV.17.), 56/2014.(IV.17.), 57/2014.(IV.17.), 

58/2014.(IV.17.), 59/2014.(IV.17.),   61/2014.(IV.17.), 62/2014.(IV.17.), 

64/2014.(IV.17.), 66/2014.(IV.17.) számú közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211/2012.(XI.22.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontját és 3. pontjának - a Várberki utcai műfüves 

labdarúgó pályára vonatkozó - részét hatályon kívül helyezi. 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 94/2013.(V.09.) sz. közgyűlési 

határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2014. (II. 6.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2014. május 31-re módosítja. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 32/2014. (III.5.) sz. közgyűlési 

határozat I. pontjának végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra 

módosítja. 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 60/2014. (IV.17.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. június 15-re módosítja. 

 

Tárgy: A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet I. 

negyedévi módosítása 

 

 ZMJVK 70/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 100%-os 

tulajdonában álló Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 2.500.000 Forint 

kamatmentes tagi kölcsönt biztosít, melyet a Kft-nek egy összegben 2014. 

szeptember 30-ig kell visszafizetnie az önkormányzat részére. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 



Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008. 

(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 ZMJVK 71/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Településszerkezeti Tervének módosítását az előterjesztés szerkezeti tervre 

vonatkozó melléklete szerinti tartalommal. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

Határidő: 2014. június 15. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A ZTE FC Zrt. részvények értékesítése 

  

 ZMJVK 74/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy ZTE-SPORTSZOLG 

KFt. a tulajdonát képező 15.090 darab (77,908 %) ZTE FC Zrt. részvényből 9.685 

darabot (50% + 1 db) névértéken, azaz 15.980.250 Forintért értékesítsen a „Pharos 

’95” SPORTPÁLYAÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2336 

Dunavarsány, 510-es Fő út 26.) részére. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 

ügyvezetőjét a mellékelt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

    felkérésre Devecz Miklós ügyvezető 

 

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. évi üzleti terv véglegesítése, a 

könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása 

 

 ZMJVK 75/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit 

Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2013. évi gazdálkodásáról szóló 

jelentését, közhasznú mérleg, és eredménykimutatását. A közgyűlés a Kft. 

mérlegfőösszegét 144.148 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 3.215 eFt-ban 

állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell helyezni. A 

közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 



2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2013. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

szóló közhasznúsági jelentését. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 

100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2013. évben már kapott 43,1% 

előleget, ezért ténylegesen a prémium 56,9%-a  fizethető ki. A közgyűlés 

felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 223/2013. (XII.19.) sz. 

határozata alapján  a Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét a 

96.532 eFt nettó árbevétellel, 145.879 eFt egyéb bevétellel és 506 eFt mérleg 

szerinti eredménnyel végleges üzleti tervként fogadja el. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára 

könyvvizsgáló megbízását 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig 

meghosszabbítja, a megbízási díjának változatlanul hagyása mellett. 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014.május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2013. évi 

prémiumának megállapítása, a 2014. évi üzleti terv és az ügyvezető 2014. évi 

prémiumfeltételeinek módosítása, a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása, a 

tevékenységi kör módosítása 

 

 ZMJVK 76/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a LÉSZ Kft. felügyelő 

bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. 

ügyvezetőjének a társaság 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A 

közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 400.094 eFt-ban, mérleg szerinti 

eredményét 6.448 eFt-ban állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy a mérleg 



szerinti nyereséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt, a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Pais Kornél ügyvezető részére a prémiumalap 

100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2013. évben már kapott 42,5% 

prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 57,5%-a fizethető ki. A 

közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2014. évi végleges 

üzleti tervét 339.995 eFt nettó árbevétellel és 8.587 eFt adózás előtti 

eredménnyel elfogadja. 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető  

 

4.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 225/2013. (XII.19.) 

sz. határozatának 2.2.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 „Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti 

tervben szereplő 339.995 eFt nettó árbevétel teljesítéséért, további 1% minden 

200 ezer forintos túlteljesítés esetén, maximum 5 % erejéig.” 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi prémiumfeltétel 

módosításáról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

5.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. könyvvizsgálói 

feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló megbízását 

2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig meghosszabbítja, a megbízási 

díjának változatlanul hagyása mellett. 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:    felkérésre Pais Kornél ügyvezető   

 

6.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a LÉSZ Kft. 

tevékenységi körének módosításához akként, hogy törlésre kerül az 55.30’08 

(Kempingszolgáltatás) és felvételre kerül a 36.00’08 (Víztermelés, -kezelés, -



ellátás); 35.30’08 (Gázellátás, légkondícionálás); 35.23’08 (Gázkereskedelem); 

35.14’08 (Villamosenergia kereskedelem) 81.29’08 (Egyéb takarítás) 

tevékenység.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:    felkérésre Pais Kornél ügyvezető 

 
Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. évi üzleti terv véglegesítése, az 

ügyvezető 2014. évi prémiumfeltételeinek módosítása 

 

 ZMJVK 77/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Egerszegi Sport és 

Turizmus Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának 

jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 

1.398.498 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét -7.018 eFt-ban állapítja meg 

azzal, hogy a veszteséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés 

felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Kugler László ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Kugler László ügyvezető részére a prémiumalap 

100 %-ának kifizetését. Mivel a 2013. év folyamán a prémium 50%-a 

prémiumelőlegként kifizetésre került, így az éves prémium 50%-a fizetendő. A 

közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 

Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét 272.702 eFt nettó árbevétellel, 70.414 eFt 

egyéb bevétellel és  

 -15.005 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  felkérésre Kugler László ügyvezető 

 



4.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 222/2013. (XII.19.) 

sz. határozat 2.1) és 2.2) pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

 1. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti tervben szereplő – 15.005 e Ft adózás előtti eredmény teljesítése 

esetén, további 1 % minden 400 e Ft túlteljesítése esetén, maximum 10% 

erejéig, amennyiben a – 15.005 e  Ft-os adózás előtti eredménnyel a társaság 

kedvezőtlenebb adózás előtti eredményt ér el, úgy az adózás előtti eredmény 

minden 400e Ft-tal történő alulteljesítése 1 %-os prémiumcsökkentést 

generál.  

 

 2. Az éves személyi alapbér 40%-ának megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti  tervben szereplő 272.702 e Ft nettó árbevétel teljesítése esetén, 

további 1% minden  400 e Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 10% erejéig. 

Amennyiben a társaság  272.702.e Ft-os nettó árbevételt nem éri el, úgy a 

prémium 1%-kal csökken a minden  400 e Ft-os alulteljesítés esetén. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi prémiumfeltétel 

módosításáról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadása, a 

vezérigazgató 2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. évi üzleti terv véglegesítése, 

a vezérigazgató 2014. évi prémiumfeltételeinek módosítása 

 

 ZMJVK 78/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának 

jelentését, jóváhagyja a vezérigazgatónak a társaság 2013. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámolóját. A közgyűlés a Zrt. mérlegfőösszegét 937.890 eFt-ban, 

mérleg szerinti eredményét -4.663 eFt-ban állapítja meg, azzal a kitétellel, 

hogy a mérleg szerinti veszteséget eredménytartalékba kell helyezni.. A 

közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.  

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján Oláh Gábor vezérigazgató részére éves személyi alapbére 

67,5 %-ának megfelelő mértékű prémium kifizetését engedélyezi a 2013. évre. 

Mivel a 2013. év folyamán a prémium 50%-a prémiumelőlegként kifizetésre 

került, így az éves prémium 17,5%-a fizetendő. A közgyűlés felkéri a 

polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 



 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. 2014. évi előzetes üzleti tervét, melyet ZMJVK 226/2013. (XII.19.) sz. 

határozatával elfogadott, végleges üzleti tervnek fogadja el 138.096 eFt nettó 

árbevétellel és 90 eFt mérleg szerinti eredménnyel. A közgyűlés felkéri a 

vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

4.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 226/2013. (XII.19.) 

sz. határozat 2.5.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 „A szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen c. projekt keretében 

megvalósuló Tömbbelső megújítás kivitelezési munkáinak műszaki átadása 

2014. december 31-ig. Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 10 

%-a”.  

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi prémiumfeltétel 

módosításáról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása, a 2014. évi üzleti terv 

véglegesítése, a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása 

 

 ZMJVK 79/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kvártélyház Kft. 

felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2013. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 

közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 18.435 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 

339 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell 

helyezni.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2014. évi 

előzetes üzleti tervét, melyet ZMJVK 224/2013. (XII.19.) sz. határozatával 

elfogadott 17.500 eFt nettó árbevétellel, 38.000 eFt egyéb bevétellel és 0 eFt 

mérleg szerinti eredménnyel végleges üzleti tervként elfogadja.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető   



 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 

könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Koczkáné Imre Teréz 

könyvvizsgáló megbízását 2014. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig 

meghosszabbítja, a megbízási díjának változatlanul hagyása mellett. 

 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. évi üzleti terv véglegesítése, a 

könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása 

 

 ZMJVK 80/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi 

Televízió Kft felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2013. évi gazdálkodásáról szóló 

jelentését. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 61.181 eFt-ban, mérleg szerinti 

eredményét 8.831 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a mérleg szerinti 

nyereséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Tompa Gábor ügyvezető részére a prémiumalap 

100 %-ának kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft. 

2014. évi előzetes üzleti tervét ZMJVK 227/2013. (XII.19.) sz. határozata 

alapján (40.000 eFt nettó árbevétellel, 63.000 eFt egyéb bevétellel és 6.000 eFt 

mérleg szerinti eredménnyel)végleges üzleti tervnek fogadja el. A közgyűlés 

felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető   

 



4.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft. 

könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára 

könyvvizsgáló megbízását 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig 

meghosszabbítja, a megbízási díjának változatlanul hagyása mellett. 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2013. évi 

prémiumának megállapítása, a 2014. évi üzleti terv véglegesítése 

 

 ZMJVK 81/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zala-Depo Kft. 

felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2013. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 

közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 1.095.272 eFt-ban, mérleg szerinti 

eredményét 7.853 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget 

eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Gecse László ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Gecse László ügyvezető részére a prémiumalap 

100 %-ának kifizetését. Mivel az éves prémium 32,5%-a prémiumelőlegként 

kifizetésre került, ténylegesen még 67,5 % fizethető ki. A közgyűlés felkéri a 

polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. előzetes üzleti 

tervét - ZMJVK 220/2013. (XII.19.) sz. határozata alapján 1.605.434 eFt nettó 

árbevétellel és 10.522 eFt mérleg szerinti eredménnyel - végleges üzleti 

tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  felkérésre Gecse László ügyvezető 

 



Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása, a 

2014. évi üzleti terv véglegesítése 

 

 ZMJVK 82/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának 

jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló jelentését. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 2.938 

eFt-ban, mérleg szerinti eredményét -1.137 eFt-ban állapítja meg. A közgyűlés 

felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. 2014. évi végleges üzleti tervét 395.984 eFt nettó árbevétellel és -88.438 

eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, 

hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye 

meg. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. évi üzleti terv véglegesítése 

 

 ZMJVK 83/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgazdálkodási 

Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2013. évi gazdálkodásáról szóló 

jelentését. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 467.605 eFt-ban, mérleg 

szerinti eredményét 35.216 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget 

eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Horváth István ügyvezető részére a 

prémiumalap 100 %-ának kifizetését. Mivel az éves prémium 50%-a 

prémiumelőlegként kifizetésre került, ténylegesen még 50% fizethető ki. A 

közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 



 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 

előzetes üzleti tervét - ZMJVK 228/2013. (XII.19.) sz. határozata alapján 

691.134 eFt nettó árbevétellel és 2.494 eFt mérleg szerinti eredménnyel - 

végleges üzleti tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

Tárgy: Az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 2013. évi beszámolójának 

elfogadása, a 2014. évi üzleti terv véglegesítése 

 

 ZMJVK 84/2014. (V.15.) sz. határozata 
 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Első Egerszegi 

Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. felügyelő bizottságának, valamint 

könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Zrt. vezérigazgatójának a társaság 

2013. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A közgyűlés a Kft. 

mérlegfőösszegét 483.926 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét -16.444 eFt-ban 

állapítja meg. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2014. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Hollé Zsolt vezérigazgató 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Első Egerszegi Hitel Pénzügyi 

Szolgáltató Zrt. 2014. évi végleges üzleti tervét 12.042 eFt nettó árbevétellel és 

-36.693 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri a 

vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2015. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Hollé Zsolt vezérigazgató 

 

Tárgy: A polgármester költségátalányának megállapítása 

 

 ZMJVK 85/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 6-tól Gyutai Csaba 

polgármester részére 173.925,- Ft/hó összegű költségátalányt állapít meg. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2014. május 15. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 



Tárgy: Alapítványok támogatása 

 

 ZMJVK 86/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Településrészi Önkormányzatok 

javaslatainak megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

Alapítvány megnevezése 

Támogatás 

összege 

 

Cél 

Településrészi 

Önkormányzat 

megnevezése 

 

„Kéz a Kézben 

Gyermekeinkért” 

Alapítvány 

50.000 Ft 

programok 

Öreghegy 

50.000 Ft Újhegy 

40.000 Ft Andráshida 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2014. május 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Üzemeltetési és 

Tervezési Bizottság 63/2014/2. sz. határozatának megfelelően az alábbi szervezet részére 

biztosít támogatást:  

 

Intézmény/szervezet Pályázott cél Megítélt összeg 

Pózváért Alapítvány  Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása, 

vízvezeték cseréje 

250.000 Ft. 

 

 

A fenti összeget az önkormányzat 2014. évi költségvetésében e célra tervezett  

900 eFt előirányzat kiegészítéseként biztosítja azzal, hogy a felújítást az önkormányzat 

végzi el. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi 

költségvetés soron következő módosításakor az összeg átvezetéséről gondoskodjon, 

valamint a Pózváért Alapítványt értesítse a Közgyűlés döntéséről. 

 

Határidő: 2014. évi költségvetés III. negyedévi módosítása 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

61/2014/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi szervezetek részére 

biztosít támogatást: 



 

Intézmény/szervezet Pályázott cél 

Javasolt 

támogatási 

összeg (Ft) 

költségvetési  

sor 

    1. A Tanulókért és az  

        Iskoláért Ady   

        Alapítvány 

Tavaszi rendezvények, 

versenyek 
50.000 

intézmények 

támogatása, 

rendezvényeik 

finanszírozása 

    2. Besenyő a 2000-es  

        években Alapítvány 
Dalkörök találkozója 60.000 

2014. évi közöss. 

műv. pály. 

    3. „Gyermekművészetért  

          Alapítvány” 

 

A Pálóczi Horváth Ádám 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Leánykarának fellépése az 

Ördögkatlan Fesztiválon 

100.000 

intézmények 

támogatása, 

rendezvényeik 

finanszírozása 

  4. Ady Iskola Izsák Imre  

      Alapítványa 

Kerékpártábor szervezése VI. 

alkalommal kisiskolásoknak 
80.000 

intézmények 

támogatása, 

rendezvényeik 

finanszírozása 

  5. Énekmondó Alapítvány 

„Ragyogásban” kortárs 

költők megzenésített 

verseinek előadása 

Zalaegerszegen 

50.000 
2014. évi közöss. 

műv. pály. 

  6. Iskola-egészségügyi  

       Szakmai Műhely  

       Közhasznú Alapítvány  

Dr. Bérces Edit 

Testvérvárosunk Beregszász 

című fotókiállítás rendezése 

80.000 

intézmények 

támogatása, 

rendezvényeik 

finanszírozása 

   7. Zalaegerszeg  

       Jégsportjáért  

      Alapítvány 

Sport védőfelszerelés 

beszerzése 
50.000 

alapfokú versenyek 

rendezése és 

támogatása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2014. május 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Egészségügyi és 

Esélyegyenlőségi Bizottság 55/2014. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően az 

alábbi szervezet részére biztosít támogatást: 



 

Intézmény/szervezet Pályázott cél 

Javasolt 

támogatási 

összeg (Ft) 

költségvetési  

sor 

„Szemem Fénye” A Beteg 

Gyermekekért Alapítvány 

„Érintsd meg a szivárványt” 

III. Nemzetközi 

Gyermekhospice 

Kongresszus rendezvény 

70.000 

egészségügyi és 

szociális ágazat 

pályázati kerete 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodások megkötésére. 

 

 Határidő: 2014. május 30. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A helyi tömegközlekedés 2014. évi központi támogatása 

 

 ZMJVK 87/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - megerősítve a 2013. évi 

zárszámadásról szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletben foglaltakat - 

nyilatkozik arról, hogy 2013. évben a helyi tömegközlekedés ellátásához 

92.447 eFt működési célú, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 

támogatással járult hozzá. Fejlesztési célú támogatás 2013. évben nem volt.  

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi tömegközlekedést – a 

Zala Volán Közlekedési Zrt-vel megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján - 

2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig folyamatosan fenntartja. 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 

helyi tömegközlekedés ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a 

pályázati eljárás eredménytelennek történő minősítését követően, a 

közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a közszolgáltatóval.  

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására 

vonatkozó igénylés - előírt tartalommal és határidőre történő – benyújtásáról. 

 

Határidő: 2014. június 11. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Zalavíz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása 

 

 ZMJVK 88/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

I.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Észak-Zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt-vel 2007. november 22-én kötött és 2008. május 13-án, 2012. augusztus 1-

jén, valamint 2013. november 11-én módosított vagyonkezelési szerződés 2014. május 31. 

napjával az alábbiak szerint módosításra kerüljön: 



 

1.) A szerződés 2.1. pontjában „a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény (Ötv.) 

8.§-ában” szövegrész törlésre kerül.  

 

2.) A szerződés 2.2. pontjában „az Ötv. 80/A. §-a” törlésre kerül. 

 

3.) A szerződés 4.5. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:  

„A Vagyonkezelő a vagyonkezelés ellátására más személy közreműködését nem veheti 

igénybe.” 

 

4.) A szerződés 4.9. pontjának utolsó mondata törlésre kerül. 

 

5.) A szerződés 4.12. pontjában „az Ötv. 80/A. § (7) bekezdés” helyébe „az Mötv. 109. § (5) 

bekezdés” szövegrész lép.  

 

6.) A szerződés 5.2. pontja kiegészül az alábbiakkal: 

„A közgyűlés által jóváhagyott felújítási-pótlási terven belüli átcsoportosítás és a vis maior 

körülmények bekövetkezése esetén annak módosítása a közgyűlés által átruházott határkörben 

a polgármester hatásköre.” 

 

7.) A szerződés 5.15. pontjában „a közműves ivóvízellátásról és közműves 

szennyvízelvezetésről szóló többször módosított 38/1995. (IV.5.) Korm.rendelet” szövegrész 

helyébe „a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet (Korm.rendelet)” lép. 

 

8.) A szerződés 6.1. pontjának utolsó mondata törlésre kerül.  

 

9.) A szerződés VI. fejezete 6.5. ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 

„6.5. Vagyonkezelő az Önkormányzat javára víziközmű-fejlesztési hozzájárulást szed be a 

nem lakossági felhasználóktól a Vksz.tv. és a Korm.rendelet előírásainak megfelelően. A 

víziközmű fejlesztési hozzájárulás mértékét a Vagyonkezelő határozza meg, melyről az 

Önkormányzatot tájékoztatni köteles. A Vagyonkezelő köteles az általa víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulás címen beszedett összegről évente két alkalommal, minden év május 31. és 

november 30. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni a Korm.rendelet 90.§ (7) 

bekezdésében előírt nyilvántartással megegyező tartalommal, azzal, hogy a 2013. évi és 

időarányosan a 2014. évi hozzájárulás összegével is 2014. május 31. napjáig számol el. Az 

Önkormányzat az elszámolás alapján, a víziközmű fejlesztési hozzájárulás összegéről számlát 

bocsát ki Vagyonkezelő részére, aki köteles a számla kiegyenlítéséről 15 napon belül, 

átutalással gondoskodni. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét Önkormányzat 

kizárólag a víziközmű fejlesztésére használhatja fel.” 

 

10.) A szerződés XI. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„XI. A szerződés megszűnése 

 

11.1. A Vagyonkezelői jog és jelen szerződés megszűnik:  

 a szerződés valamelyik fél általi felmondásával,  

 a 11.5. pont szerinti rendkívüli felmondással,  

 az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével,  

 a Vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, 



 törvényben meghatározott esetben.  

 

11.2 A felmondási idő legalább 8 hónap, az év végére szólóan, ide nem értve az azonnali 

hatályú felmondás eseteit.  

 

11.3 Minkét fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

felmondani. A felek a felmondás közlése előtt egyeztetni kötelesek.  

 

11.4. Az Önkormányzat jelen szerződést felmondhatja, ha 

 a Vagyonkezelő tekintetében a Vksz. tv., a környezet védelmére vagy a 

vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatóságok 

határozatok előírásainak víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését 

jogerősen megállapították, 

 a Vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben megállapított kötelezettségét 

súlyosan vagy huzamosan megszegte, vagy 

 törvényben vagy jelen szerződésben meghatározott további esetekben.  

 

11.5. Az Önkormányzat jelen szerződést rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha  

 a Vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a 

vagyonkezelési szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi, 

 a Vagyonkezelő, az ellene a szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási 

eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja, illetőleg 

a Vagyonkezelő ellen a vagyonkezelési szerződés tartama alatt csőd- vagy 

felszámolási eljárás indul,  

 a Vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása 

több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott. 

 

11.6. Azonnali felmondásnak van helye, ha a Vagyonkezelő a kezelésbe adott önkormányzati   

vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el, vagy a vagyonban kárt okoz.  

 

11.7. A Vagyonkezelő jelen szerződést  

 felmondja a Vksz.tv-ben meghatározott esetben,  

 felmondhatja, ha az önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben megállapított 

kötelezettségét súlyosan vagy huzamosan megszegte,  

 ha az Önkormányzat a 6.3. pontban foglalt eredményes gazdálkodás feltételeit nem 

biztosítja, vagy 

 törvényben meghatározott más esetben. 

 

11.8. A szerződés felmondásáról a jogszabályban meghatározott szervet értesíteni kell. 

 

11.9. A helyi önkormányzatnak a vagyonkezelői jog megszűnésekor gondoskodnia kell annak 

az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről.  

 

11.10. A szerződés megszűnésekor a felek egymással elszámolnak. A Vagyonkezelő és az 

Önkormányzat a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésbe vett 

vagyonnak a kezelésbe adás időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított 

különbözetével elszámolni. A vagyonkezelési szerződés megszűnésekor a vagyonkezelő 

igényt tarthat a gördülő fejlesztési tervben jóváhagyott azon – vagyonkezelői felelőssége 

körében indokoltan felmerült, a víziközművet gyarapító – ráfordításai könyv szerinti 

nettó értékének a megtérítésére, amelyekre a víziközmű vagyonkezelési szerződés 



megszűnéséig elszámolt értékcsökkenés nem nyújtott fedezetet. Az elszámolás menetét, a 

fizetési határidőket a felek a szerződés megszüntetéséről szóló okiratban határozzák 

meg.” 

 

11.) A szerződés „új Ötv.” szövegrészei helyébe az „Mötv.” szövegrészek lépnek.  

 

12.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az „Ötv.” szövegrész törlésre kerül.   

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés 4. számú 

módosításának aláírására. 

 

Határidő:  2014. május 23. 

Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 

 

II.) A Közgyűlés felkéri az Észak-Zalai víz-és Csatornamű Zrt-t, hogy az aláírt 

vagyonkezelési szerződés 4. számú módosításának egy példányát a Magyar Energetikai és 

Közmű-Szabályozási Hivatalnak küldje meg.  

 

 Határidő:  aláírástól számított 30 nap 

 Felelős:  felkérésre: Nagy András vezérigazgató 

 

Tárgy: Szándéknyilatkozat Egyházi Idősellátó Szolgálat létrehozásának támogatására a 

volt Pais Dezső Általános Iskola épületében (Zalaegerszeg 4983/19 hrsz-ú ingatlan) 

 

 ZMJVK 89/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2012. (II.02.) sz. határozat 1. 

és 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Pais Dezső 

Általános Iskola használaton kívüli épületében az Egyházi Idősellátó Szolgálat 

kialakítását. Az épület biztosításának konkrét feltételeiről a közgyűlés a 

beruházáshoz szükséges finanszírozási feltételek ismeretét követően - a 

beruházás részleteinek, valamint az épület üzemeltetési, feladat-ellátási 

feltételeinek ismeretében - dönt. A közgyűlés a szándéknyilatkozatát 2015. 

december 31-ig tartja fenn. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Notre Dame Női 

Kanonok- és Tanítórendet, valamint a Kolping Oktatási és Szociális 

Intézményfenntartó Szervezetet tájékoztassa. 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az épület biztosításának 

feltételeiről a szükséges tárgyalásokat folytassa le, és annak eredményét 

terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  az értesítésre: 2014. május 16. 

   a közgyűlési előterjesztésre: 2014. augusztus 31. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Zalaegerszeg 

és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a NÁRCISZ (L00172-kódszámú) 

projekt keretében a volt Pais Dezső Általános Iskola 4983/19 hrsz-ú ingatlan 



hasznosításához kapcsolódóan hospice ellátó funkció megalapozásához 

tervezési feladatot végezzen. 

 A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a tervezéshez való hozzájárulásról a 

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást tájékoztassa. 

 

 Határidő:  2014. május 16. 

        Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

 ZMJVK 90/2014. (V.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló értékelést elfogadja, felkéri a jegyzőt, hogy a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 



EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 
A közgyűlés 2014. május 15-i ülésén tárgyalt  

tájékoztató 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 Külföldi utazásról (St. Gallen – Zürich) 
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