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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
8/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed a Zalaegerszeg város, a 3. § (2) bekezdés b)-e) pontjaiban;
ia), ic), id), if), ja), ka) alpontjaiban és (3) bekezdés b) pontjában foglalt ellátások esetében
Zalaegerszeg város, Kispáli és Nagypáli községek közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.”
2.§
(1) Az R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A döntéshozó az ellátás igénybevételéről szóló döntésről értesíti az ellátást igénylőt
vagy törvényes képviselőjét. A 3. § (2) bekezdés b), c), e), ia), ic), id), if), ja) és ka)
alpontjaiban foglalt ellátások igénybevételének megkezdésekor az igénylővel vagy
törvényes képviselőjével az intézményvezető, a 3. § (2) bekezdés ib), jc), és kb) alpontjaiban
foglalt ellátások igénybevételének megkezdésekor a fenntartó vagy az általa megbízott
személy az Szt. 94/C. § (1) bekezdése, illetve a Gyvt. 32. §. (4) bekezdése szerinti
megállapodást köt.”
(2) Az R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A 3. §-ban meghatározott ellátások megszűnésére és megszüntetésére az Szt. 100-104.
§- aiban, illetve a Gyvt. 37/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. A 3. § (2) bekezdés b) c),
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valamint ia), ic), id), if) alpontjai esetén az ellátás megszűnik, ha az ellátott a szolgáltatást
folyamatosan 90 napot meghaladóan nem veszi igénybe.”
3.§
(1) Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
a) mozgásában korlátozott
b) akut vagy krónikus megbetegedésben szenved és ezért önmaga ellátásáról részben
vagy teljesen nem tud gondoskodni.
Egészségi állapot miatti rászorultságot a háziorvosi/kezelőorvosi igazolással kell igazolni,
az érvényességi idő feltűntetésével.”
(2) Az R. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az étkeztetést – amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent – a
Zalaegerszegi Gondozási Központ biztosítja
a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással
b) elviteli lehetőséggel,
c) indokolt esetben házhoz szállítással.
Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja a háziorvos javaslata
alapján az ellátást igénylő részére cukorbeteg és epekímélő diétás étkeztetés biztosítható.
Munkaszüneti és pihenőnapon való étkeztetésre az a munkanapokon is ellátásban részesülő
személy jogosult, aki az étkezést önmaga számára biztosítani nem tudja és nincs olyan
hozzátartozója, aki az étkeztetéséről gondoskodna.”
4.§
Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Zalaegerszegi Gondozási
Központ vezetőjének kell benyújtani, aki a háziorvos közreműködésével elvégzi a
gondozási szükséglet vizsgálatát.”
5.§
Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.§

(1) A családsegítést az önkormányzat a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményében biztosítja.
(2) A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ az Szt. 64.§ (1)-(6) bekezdésében
meghatározott feladatokon túl a krízishelyzetbe került családoknak, személyeknek
pénzbeli és természetbeni segítséget nyújthat.
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(3) A pénzbeli és természetbeni segítségnyújtás részletes feltételei - a szociális ügyekért
felelős szakbizottság által jóváhagyott - krízissegély szabályzatban kerülnek
meghatározásra.
(4) A családsegítés igénybevétele térítésmentes.”
6.§
Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem vehető fel az idősek klubjába az a személy, aki egészségi állapota,
összeférhetetlen magatartása, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. Ha a
kérelmező pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved ellátásáról más intézmény
keretében kell gondoskodni.”
7.§
Az R. 24. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatásokat az önkormányzat a Zalaegerszegi Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményében biztosítja.
(2) A gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatokat látja el.
(3) A gyermekjóléti központ igénybevétele térítésmentes.”
8.§
Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
9.§
Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
10. §
Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
11. §
Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
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12. §
(1) Az R. 8.§ (2) bekezdésében, a 16. § (1) bekezdésében, a 26. § (2) bekezdésében a
„Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ” szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központ” szöveg lép.
(2) Az R. 8.§ (2) bekezdésében, a 23.§ (1) bekezdésében, a 23.§ (8) bekezdésében az
„Egyesített Bölcsődék” szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék” szöveg
lép.
(3) Az R. 14.§ (4) bekezdésében, a 14.§ (5) bekezdésében, a 18.§ (2) bekezdésében, a 18.§ (5)
bekezdésében, a 18/A.§ (2) bekezdésében, a 18/A.§ (3) bekezdésében a 19/A.§ (2)
bekezdésében, a 19/A.§ (3) bekezdésében, a 21.§ (2) bekezdésében, a 21.§ (5) bekezdésében,
a 22/A.§ (2) bekezdésében, a 22/A.§ (5) bekezdésében a „Gondozási Központ” szövegrész
helyébe a „Zalaegerszegi Gondozási Központ” szöveg lép.
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester
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1. melléklet a 8/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

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

ELLÁTÁSO K:

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
- Idősek Gondozóháza
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A.
- Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye és Átmeneti Szállása
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.
- Fogyatékos személyek gondozóháza
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény:
- Idősek Otthona
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 3.
- Fogyatékos személyek otthona
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
G Y E R M E K J Ó L É T I A L A P E L L Á T Á S O K:
A gyermekek napközbeni ellátása:
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Kis u. 8.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde
Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 21-25.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Űrhajós Bölcsőde
Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
Gyermekjóléti szolgáltatás:
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Gyermekek átmeneti gondozása:
- helyettes szülői ellátás
- Családok Átmeneti Otthona

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.”
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2. melléklet a 8/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

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

Intézményi térítési díj
ÁFA-val növelt
napi összege
462 Ft/fő
760 Ft/fő
425 Ft/fő
551 Ft/fő
343 Ft/fő
883 Ft/fő
384 Ft/fő

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

240 Ft/nyitvatartási nap

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

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

I.3.3. Sószoba

Havidíj összege:

200 Ft/hó (heti 2 alkalom, októbertől áprilisig)

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

630 Ft
750 Ft
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II.2. Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj egy gondozási órára megállapított összege : 1400 Ft
II.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj:
 szociálisan rászoruló személy esetén:
 szociálisan nem rászoruló személy esetén:

30 Ft / nap / készülék
110 Ft / nap / készülék

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

50 Ft / nap

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

Intézményi térítési díj
napi összege
50 Ft
680 Ft

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

124.500 Ft
4.150 Ft

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

Intézményi térítési díj
havi összege
napi összege
97.500 Ft
3.250 Ft
97.500 Ft
3.250 Ft
97.500 Ft
3.250 Ft

Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő
egyszeri hozzájárulás összege: 1.170.000 Ft.
IV. Gyermekjóléti alapellátások
Helyettes szülői ellátás
 Intézményi térítési díj havi összege:
 Intézményi térítési díj napi összege:

17.130 Ft
571 Ft ”
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3. melléklet a 8/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSI
RENDSZERE
I. Az ellenőrzések típusai
1.
2.
3.
4.

Törvényességi és szakmai felügyeleti ellenőrzés
Témavizsgálat
Célvizsgálat
Utóellenőrzés

1. Törvényességi és szakmai felügyeleti ellenőrzés
Az ellenőrzött intézmény meghatározott időszak alatt végzett szakmai feladatainak önálló
vizsgálata (általános felügyeleti vizsgálat).
2. Témavizsgálat:
Egy adott feladat vagy kérdés, illetve jogszabály-alkalmazás több intézménynél
(intézményi szervezeti egységnél) egy időben végzett ellenőrzése abból a célból, hogy a
vizsgálat eredményeként általános következtetések legyenek levonhatók, és megfelelő
intézkedések legyenek megtehetők.
3. Célvizsgálat:
Egy egyedi téma, feladat kivizsgálása egy adott intézménynél, intézményi szervezeti
egységnél.
4. Utóellenőrzés:
A korábban végzett ellenőrzéseknél, vizsgálatoknál észlelt és tapasztalt hiányosságok
megszüntetésének, valamint az azok alapján tett intézkedések végrehajtásának és
eredményességének helyszíni ellenőrzése.
II. Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények
1. Tényszerűség:
Az ellenőrzésnek ténymegállapításokon kell alapulni, a ténymegállapítás valódiságáért és
helytállóságáért az ellenőrzést végző személy felelős.
2. Nyilvánosság:
Az ellenőrzés tapasztalatait széles körben ismertté kell tenni. A vizsgálat során tett
megállapításokat, észrevételeket elsősorban az ellenőrzéssel érintett szerv vezetőjének
tudomására kell hozni, majd az ellenőrzött tevékenységben közreműködő valamennyi
dolgozóval is ismertetni kell.
3. Segítő jelleg:
Az ellenőrzés egyik feladata az elkövetett hibák, hiányosságok feltárása. Legalább ilyen
fontos, hogy az ellenőrzés segítse az ellenőrzött intézmények munkáját, főként annak
érdekében, hogy a hibák, hiányosságok elkerülhetővé váljanak. Ebben az értelemben az
ellenőrzés megelőző, preventív jellegű tevékenység.
4. Kétoldalúság:
Az ellenőrzés kétoldalú folyamat. Az abban résztvevő ellenőrzött személynek, vagy
szervezetnek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy álláspontját kifejtse, magatartásának,
cselekedeteinek miértjét megmagyarázza.
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5. Tervszerűség:
Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az ellenőrző szervezet egy meghatározott
időszakban elvégzendő feladatait, az ellenőrzés alapvető szempontjait, az ellenőrzés alá
kerülő egységeket és az egyes vizsgálatok időpontját előzetesen meghatározza, és az
ellenőrzöttek tudomására hozza.
6. Rendszeresség:
E követelmény azt jelenti, hogy az ellenőrzések meghatározott időszakonként
ismétlődnek (évente: általános felügyeleti vizsgálat, kétévente: komplex vizsgálat).
7. Folyamatosság:
Az ellenőrzési időszakok kihagyás, megszakítás nélkül követik egymást, közvetlenül
kapcsolódnak az előző vizsgálat által ellenőrzött időszakhoz.
8. Következetesség:
Az ellenőrzést végzőnek az azonos jellegű magatartásokat, cselekményeket azonos módon
kell megítélnie, tartózkodni kell az eltérő mércétől, a szubjektív értékeléstől.
III. Az ellenőrzés folyamata
1. Éves munkaterv:
Az ellenőrzésekről éves munkatervet kell készíteni, amely tartalmazza:
 az ellenőrzendő intézmény, intézményi szervezeti egység nevét,
 az ellenőrzés típusát,
 téma- és célvizsgálat esetén: az ellenőrzés témáját, célját, az ellenőrzött
időszakot,
 az ellenőrzések időbeli ütemezését,
 az ellenőrzést végző személy nevét.
Az éves munkaterv elkészítésének határideje: minden év november 30.
Az éves munkatervet a polgármester hagyja jóvá, amelyet meg kell küldeni valamennyi
intézmény vezetőjének.
2. Vizsgálati szempontok:
 Az általános felügyeleti vizsgálat szempontjait az ellenőrzési adatlap tartalmazza.
 A tárgyévre vonatkozó ellenőrzési adatlapokat az ellenőrzést végző szakosztály
minden év november 30. napjáig bocsátja az ellenőrzött szervezeti egység
vezetőjének rendelkezésére, aki minden év január 31-ig kitöltve juttatja azt
vissza.
 Az ellenőrző szervezet az adatlapok megküldésével egyes dokumentumokat
előzetesen bekérhet.
 Téma- és célvizsgálatok esetén a vizsgálati szempontokat az esetenként
összeállított téma- és célvizsgálati program tartalmazza. A programot a hivatal
szakosztálya az éves munkatervben meghatározott időpontot – legalább 30 nappal
– megelőzően juttatja el az ellenőrzött intézmény vezetője részére.
 Utóvizsgálat során külön vizsgálati programot nem kell készíteni, az ellenőrzés
szempontjait a korábban végzett ellenőrzésről szóló jelentés alapozza meg.
3. Megbízólevél:
Az ellenőrzést végzőket a helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt megbízólevéllel kell
ellátni, amelyet a polgármester ír alá.
A megbízólevél tartalma:
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az ellenőrzést végző személy neve, beosztása,
a ellenőrzés típusa,
az ellenőrzés helye,
az ellenőrzési programra való utalás,
a kiállítás kelte,
a kiállításra jogosult aláírása.

4. Az ellenőrzés módszerei:
 helyszíni ellenőrzés,
 adatkérés,
 dokumentumellenőrzés.
5. A vizsgálatok elvégzésének határideje:
 általános felügyeleti vizsgálat: minden évben április 30.
 téma és célvizsgálatok:
minden év december 31.
6. Az ellenőrzés dokumentálása:
 Az ellenőrzések tapasztalatait – a megállapításokat, a javaslatokat, a szükséges
intézkedéseket – minden esetben írásba kell foglalni, és szóban is ismertetni kell
az érintett szervezet, illetve szervezeti egység vezetőjével.
 Az ellenőrzött szervezet a vizsgálattal kapcsolatban írásban és szóban tehet
észrevételt, a vizsgálat jelentés átvételétől számított 8 napon belül.
IV. Az ellenőrzésben résztvevők jogai és kötelességei
1. Az ellenőr jogai és kötelességei:
Az ellenőrzést végző személy általánosságban jogosult az ellenőrzött intézménynél,
intézményi szervezeti egységnél kérdéseket feltenni, arra a tájékoztatást kérni.
J o g á b a n áll különösen:
 az ellenőrzött szerv bármely helyiségébe belépni, figyelemmel az ellenőrzött
szerv biztonsági előírásaira,
 az ellenőrzött szerv bármely dolgozójától írásban vagy szóban nyilatkozatot kérni,
valamennyi dokumentumba betekinteni,
 a dokumentumokat átvételi elismervény ellenében átvenni, azokról másolatot,
kivonatot készíteni,
 az ellenőrzött szervezet működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben
felvilágosítást kérni más szervektől,
 indokolt esetben szakértő bevonását kezdeményezheti a vizsgálatba.
Az ellenőr k ö t e l e s :
 ellenőrizni munkája során az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokban, az
ellenőrzési programban foglaltakat, valamint a megbízójának rendelkezéseit
maradéktalanul betartani,
 tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzendő intézmény vezetőjét
tájékoztatni, és megbízólevelét bemutatni,
 az
objektív
vélemény
kialakításához
elengedhetetlenül
szükséges
dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni,
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 megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni,
 az ellenőrzés alatt megismert állami-, szolgálati- és magántitkokat megőrizni,
illetve a jogszabályban meghatározott adatvédelmi kötelezettségnek eleget tenni,
 az ellenőrzés befejezését követően megállapításait az ellenőrzött szerv
vezetőjével, valamint a vonatkozó részek tekintetében a felelőssé tett
személyekkel ismertetni,
 az átvett dokumentumokról átvételi elismervényt adni, illetőleg azokat
hiánytalanul visszaszolgáltatni.
2. Az ellenőrzött jogai és kötelezettségei:
Az ellenőrzött szervnek j o g a van:
 a vizsgálat idejéről, típusáról, a vizsgálat tartalmáról előzetesen tájékoztatást
kapni,
 az ellenőrzést végző személytől megbízólevelét kérni, ennek hiányában az
ellenőrzést megtagadni,
 az ellenőrzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni, és az
észrevételekre szóban vagy írásban választ kérni,
 személyes felelősségével kapcsolatban adott írásbeli magyarázatára írásban
választ kérni.
Az ellenőrzött szerv dolgozója k ö t e l e s :
 az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni,
 az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást,
felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést
biztosítani, kérés esetén az eredeti iratokat, vagy másolatokat - átvételi
elismervény ellenében – átadni,
 az ellenőr kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentumok teljességéről
nyilatkozni,
 felelősségének megállapítása esetén a megadott határidőre írásbeli magyarázatot
adni,
 az ellenőrzés megállapításai alapján a hibák kijavítása céljából a saját hatáskörébe
tartozó intézkedéseket a megadott határidőre megtenni, és erről az ellenőrzést
végzőt tájékoztatni.
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4. melléklet a 8/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:
(A díjak az ÁFA-t tartalmazzák)

Fizetendő személyi térítési díj napi összege
Jövedelem
30.000 Ft alatt
30.001 - 45.000 Ft
45.001 – 60.000 Ft
60.001 - 75.000 Ft
75.001 - 90.000 Ft
90.001 -105.000 Ft
105.001 – 120.000 Ft
120.001 – 140.000 Ft
140.000 felett

Elvitellel vagy helyben
fogyasztással
270 Ft
320 Ft
370 Ft
420 Ft
470 Ft
550 Ft
580 Ft
610 Ft
630 Ft

Házhoz szállítással
300 Ft
370 Ft
450 Ft
510 Ft
580 Ft
670 Ft
700 Ft
730 Ft
750 Ft

A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:

Jövedelem
30.000 Ft alatt
30.001 - 45.000 Ft
45.001 – 60.000 Ft
60.001 - 75.000 Ft
75.001 - 90.000 Ft
90.001 -105.000 Ft
105.001 – 120.000 Ft
120.001 – 140.000 Ft
140.000 felett

Fizetendő személyi térítési díj napi összege
Személyes gondozás
300 Ft
350 Ft
400 Ft
450 Ft
500 Ft
550 Ft
600 Ft
650 Ft
700 Ft

Szociális segítés
300 Ft
350 Ft
400 Ft
450 Ft
500 Ft
550 Ft
600 Ft
650 Ft
700 Ft
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A Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátásáért
fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:

Fizetendő személyi térítési díj napi összege
Jövedelem
30.000 Ft alatt
30.001 - 45.000 Ft
45.001 – 60.000 Ft
60.001 - 75.000 Ft
75.001 - 90.000 Ft
90.001 -105.000 Ft
105.001 – 120.000 Ft
120.001 – 140.000 Ft
140.000 felett

Csak napközbeni
tartózkodás

50 Ft

Napközbeni tartózkodás
és étkeztetés esetén
300 Ft
370 Ft
420 Ft
470 Ft
520 Ft
600 Ft
630 Ft
660 Ft
680 Ft
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
9/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 6. és 7. §-ában, valamint 39/C. §-ában és az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. §
Az adómentesség
(1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a helyi
adókról szóló törvény alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5
millió Ft-ot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély
összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. 1.0) (a
továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek
szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének
megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése
céljából teherszállító jármű vásárlására.
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének magállapítására alkalmas
módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat a
rendelet 1. mellékletét képezi.
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti,
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, közúti kereskedelemi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai unió működéséről szóló szerződés 107. és 108 cikkének az általános gazdasági
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érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekélyösszegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozású célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás
bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek
minősül. Az igazolás a rendelet 2. mellékletét képezi.
(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”
2. § Az R. az alábbi 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
2. Egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás.”
3. § Az R. e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti 1. és 2. melléklettel egészül ki.
4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2016.
január 1. napja után keletkezett adókötelezettség megállapítása esetén kell alkalmazni.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester
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1. melléklet a 9/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti
csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
1. Kedvezményezett (adózó) adatai
Név:
Adószám:
Elérthetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett,
továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű
támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a
kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be
támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges
1
adatokat is tartalmazzák.

1

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell
számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést
megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű
támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
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2. Csekély összegű támogatások2
Támogatás
összege

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti
kereskedelmi
árufuvarozáshoz
vette igénybe?

Kérelem
benyújtásának
dátuma3

Támogatás bruttó
támogatástartalma4

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

Forint

Euró

2

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
4
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
3
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az
alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás (adózó) neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható
költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel,
amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett
vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű
támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási
célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű
támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

5

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok,
valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami
támogatásokra
Azonos elszámolható
költségek teljes összege
jelentértéken

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(uniós
állami
támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásának
dátuma6

Odaítélés dátuma

Forint

Euró

Azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma /
azonos elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma7
Forint

Maximális
támogatási
intezitás (%)
vagy
maximális
támogatási
összeg

Euró8

6

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
8
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási
döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
7
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
9

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése közötti időszakban egyéb
csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a
kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás
odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból
kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt:

_________________________
Kedvezményezett (adózó)
(aláírás, pecsét)“

9

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az
időpont általában a szerződés kelte.
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2. melléklet a 9/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

Igazolás csekély összegű támogatásról

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint
kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági
rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő
forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt, …

…………………………………………………………..
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(aláírás, pecsét)”
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
10/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
az épített környezet helyi védelméről szóló
11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Az épített környezet helyi védelméről szóló 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 8.§ (2) bekezdése az alábbi HE12 megjelöléssel egészül ki:
„HE 12
Részleges védelemben részesül az épület, így védett a kapuzat kialakítása.”
2. §
A rendelet 1. számú mellékletében az egyedi védelem alá helyezett építészeti értékek
listájában a „ – Jákum F. u. 3.; hrsz: 3684, 3685 HE 7”szövegrész helyébe az alábbi szöveg
lép:
„- Jákum F. u. 3.; hrsz: 3684, 3685 HE 12”
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
11/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
a fás szárú növények telepítésére vonatkozó szabályokról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 7.§ tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 8.§ tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2./A. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó (faültetési)
szabályok megalkotásával elősegítse a környezeti ártalmak megelőzését, ösztönözze az
egészséges környezeti állapot kialakulását, valamint elősegítse a faültetési gyakorlat jelen
rendelet iránymutatása alapján történő megszilárdulását, csökkentve ezáltal a szomszédjogi
vitás ügyek kialakulását.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet tárgyi hatálya a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre)
terjed ki.
Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában:
önerdősülés: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény szerinti önerdősülés.
A fás szárú növények telepítése
4.§
(1) A fás szárú növények telepítése nem okozhat kárt a szomszédos ingatlanban, és nem
akadályozhatja a szomszédos ingatlan rendeltetésszerű használatát.
(2) Közterületen fák jelen rendelet előírásainak megfelelő telepítéséhez a

polgármester
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írásbeli hozzájárulása szükséges. A közterületre telepített fás szárú növény gondozása,
fenntartása, szakszerű kezelése a telepítést végző kötelezettsége. Az önkormányzat jogosult az
egységes településkép kialakítása, illetve megőrzése érdekében a fás szárú növényen a
szükséges beavatkozásokat (pl: visszavágást, átalakítást) elvégezni.
(3) Belterületen és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzata szerinti kertes
mezőgazdasági területen fehér akác telepítése tilos.
(4) Belterületen és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzata szerinti kertes
mezőgazdasági területen fehér akác fajból önerdősülést meg kell akadályozni.
(5) Közterületen a meglévő közmű létesítmény környezetében fás szárú növényt úgy kell
telepíteni, hogy az a közmű létesítményt ne veszélyeztesse, közvetlenül vagy közvetetten ne
károsítsa.
(6) A közterületen lévő fás szárú növények kivágását, valamint pótlását a jegyző engedélyezi
a fás szárú növények védelméről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint. Amennyiben a
fa pótlása nem teljesíthető, abban az esetben a fa értékét a kérelmező köteles az önkormányzat
számára megfizetni, melyet önkormányzat a Magyar Faápolók Egyesülete által kifejlesztett –
az 1. melléklet szerinti - faértékszámítási módszer alapján határoz meg.
Közterületi fák nyilvántartása
5.§
A közterületen lévő faállományról az önkormányzat nyilvántartást vezet, amely az alábbi
adatokat tartalmazza: fafaj, mellmagassági átmérő (cm), famagasság (m), fa helye (EOV
koordináták), egészségi állapot.
Záró rendelkezések
6.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A telepítésre vonatkozó
rendelkezéseket a hatálybalépést követően megkezdett telepítésekre kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 7. §-a és 8. §-a a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
7.§
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 11/2013.
(IV.17.) önkormányzati rendelete a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Közterületen fás szárú növény telepítéséhez a polgármester írásbeli hozzájárulása
szükséges A telepítést végző kötelezettsége a közterületre telepített fás szárú növény
gondozása, fenntartása, szakszerű kezelése.
(2) Belterületen és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzata szerinti kertes
mezőgazdasági területen fehér akác telepítése tilos.
(3) Belterületen és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzata szerinti kertes
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mezőgazdasági területen fehér akác fajból önerdősülést meg kell akadályozni.”
8.§
Hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a köztisztaság, valamint
településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendeletének 10. §
(7) – (9) bekezdése és az 1. számú melléklete.
9.§
Jelen rendelet függeléke tartalmazza az erdei fafajok kivételével, a fás szárú növények
telekhatártól történő telepítési távolságára vonatkozó ajánlást. Külön jogszabályban foglalt
feltételek fennállása esetén a függelékben megfogalmazott ajánlás betartása nem mentesít
egyéb eljárások lefolytatása, valamint esetleges jogkövetkezmények alól.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester
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1. melléklet a 11/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

A faértékszámítás módja
(a Magyar Faápolók Egyesületének faértékszámítási módszere alapján)

AXBXCXDXEXM
A = azonos fajú és fajtájú csemete ÁFÁ-val növelt értéke.
B = a fa ismert vagy becsült korától függő szorzószám.
C = A fa védettségének és településen belüli elhelyezkedésének szorzója.
D = A korona állapotához rendelt szorzó
E = A fa általános egészségi állapotát és életképességét jelölő együttható
M = A fafaj dendrológiai értékét jelző szorzó

30

Függelék

A fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozó ajánlás

1.

Gyümölcsfák

Várható biológiai magasság legalább 50 %-a a
telekhatártól, de
- gesztenye, diófa esetén legalább 8 méter.

2.

Élősövény

Amennyiben kerítés céljára szolgál, hajtásai nem
nyúlhatnak át a telekhatáron, a magassága
meghatározásánál pedig a vonatkozó külön
jogszabálynak és a helyi építési szabályzatnak a
kerítésre vonatkozó előírásait kell alapul venni

3.

Fás szárú dísznövények Várható biológiai magasság legalább 50 %-a a
(elsősorban díszítés céljára telekhatártól.
és nem ipari célra vagy
élelmiszernek
termesztett
fás szárú növények.)

4.

Erdei fafajok

Legalább 15 méter a telekhatártól.

A biológiai sokféleség és a térség hagyományainak megőrzése érdekében javasolt a régi
magyar gyümölcsfajták megtartása, azok gondos ápolása, génállományuk megőrzése
érdekében továbbszaporításuk.
A várható biológiai magasság a fás szárú növény tulajdonságai, növekedési jellemzői alapján
az adott faj, fajta várható magassága.
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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 28/2016. (III.03.) sz. határozata
1.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a
207/2015/2. (XII. 17.), 1/2016. (I. 12.), 3/2016. (II. 4.), 4/2016/2.(II. 4.),
5/2016/4.(II. 4.), 6/2016/1.(II. 4.), 7/2016. (II. 4.), 8/2016. (II. 4.), 9/2016/1.(II.
4.), 10/2016. (II. 4.), 11/2016. (II. 4.), 13/2016. (II. 4.), 15/2016. (II. 4.),
16/2016. (II. 4.), 17/2016. (II. 4.), 18/2016. (II. 4.), 20/2016. (II. 4.), 22/2016.
(II. 4.), 23/2016. (II. 4.), 24/2016. (II. 4.), 25/2016. (II. 4.), 26/2016. (II. 4.),
27/2016. (II. 4.) számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 263/2005. (X.20.) sz.
közgyűlési határozat 4. pontjának végrehajtási határidejét minden év
márciusi közgyűlésre módosítja.

Tárgy: Az épített környezet helyi védelméről szóló 11/2002. (V.17.) önkormányzati
rendelet módosítása
ZMJVK 29/2016. (III.03.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
Zalaegerszeg – Jákum F. u. 3.; 3684, 3685 hrsz-ú helyi védelem alatt álló
épület HE7 védettsége helyett HE12 jelű védettségének az ingatlannyilvántartásban való átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2.

2016. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
Zalaegerszeg Jákum F. u. 3.; 3684, 3685 hrsz-ú helyi védelem alatt álló épület
HE7 védettsége HE12 jelű védettségének a rendezési terven történő
átvezetéséről a soron következő rendezési terv módosításkor gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Hevesi Sándor Színház alapító okiratának módosítása
ZMJVK 30/2016. (III.03.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hevesi Sándor Színház alapító
okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2016. április 1-jei
hatállyal elfogadja.

32

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 11.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása
ZMJVK 31/2016. (III.03.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék
alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2016. április 01jei hatállyal elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 11.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A víziközmű vagyonra vonatkozó 2016. évi felújítási és pótlási terv
ZMJVK 32/2016. (III.03.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt-vel, mint vagyonkezelővel megkötött vagyonkezelési
szerződés 5.2. pontjának értelmében az önkormányzat ivóvíz- és szennyvíz
vagyonára vonatkozó, alábbiakban meghatározott, 2016. évi felújítási és pótlási
tervvel.
2016. évi felújítási és pótlási terv a vagyonkezelés keretében:

S.sz.
1
2
3
4
5

Felújítási cél megnevezése
Vízellátási ágazat
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások
Műszaki tervezés
Landorhegyi út - Platán sor - Gasparich út - Puskás Tivadar közötti vízvezeték kiváltás
Szennyvíztisztító ivóvízbekötésének kiváltása
Mechanikai tisztításhoz csomópont rekonstrukció I. ütem

Bruttó becsült
költség (eFt)
38 224
3 810
12 700
8 890
5 080
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6
7
8
9
10
11

Vízellátási ágazat felújítás összesen:
Szennyvízelvezetési és -kezelési ágazat
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt
felújítások
Köztársaság u. 70-72 szennyvíz vezeték kiváltás
Perlaki u. szennyvízcsatorna rekonstrukció
Falumúzeum u. szennyvízcsatorna rekonstrukció
Radnóti u. (Báthory u.- és Kinizsi u. közötti szakasz), Kosztolányi tér 2-4. társasház,
Muskátli u. , Kinizsi Pál u. (Radnóti és Wlassics u. közötti szakasz), Pózva kórház magán
parkoló tervdokumentáció készítése
Kovács K tér 4.- 6.sz. társasházak szennyvíz vezeték kiváltása
Szennyvízelvezetési és -kezelési ágazat felújítás összesen:
Mindösszesen:

68 704
30 288
18 860
12 273
11 858
2 680
26 397
102 356
171 060

1.1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

1.2. A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint
vagyonkezelőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a
vagyonkezelési szerződésnek megfelelően, 2016. évben a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:
2.

2016. december 31.
felkérésre: Nagy András vezérigazgató

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött üzemeltetési szerződés
alapján, a Zalaegerszeg és Térségi Szennyvízelvezetési és – kezelési projekt
elnevezésű KA projekt keretében megvalósult és 2013. december 31. napjával
az önkormányzat tulajdonába átadott szennyvízvagyonra vonatkozó,
alábbiakban meghatározott 2016. évi felújítási és pótlási tervvel.
2016. évi felújítási és pótlási terv – a szennyvízvagyonra vonatkozóan - az
üzemeltetési szerződés keretében:
S.sz.

Felújítási cél megnevezése

1
2
3
4
5
6

Szennyvízelvezetési és -kezelési ágazat
Hibaelhárításhoz kapcsolódó eseményvezérelt felújítások
Szennyvíztisztító-telepi felújítási munkák
Landorhegyi u. 13-15-17. szennyvízcsatorna rekonstrukció
Berzsenyi u. 11-13 szennyvíz vezeték kiváltása
Szennyvízátemelő műtárgyak felújítása
Szennyvízhálózat vagyonértékelés Zalaegerszeg
Szennyvízelvezetési és -kezelési ágazat felújítás összesen:

Bruttó becsült
költség (eFt)
53 482
88 075
59 927
13 716
9 843
25 295
250 338
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2.1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, valamint a Zalaegerszeg és
Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére
létrehozott Önkormányzati Társulást értesítse.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

2.2. A Közgyűlés felkéri a Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és
Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulást,
hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:
3.

2016. december 31.
felkérésre: Bali Zoltán a Társulás elnöke

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött üzemeltetési szerződés
alapján, a „A Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén lévő településeinek javítása és
vízellátás fejlesztése” projekt keretében megépült és 2015. szeptember 30.
napjával az önkormányzat tulajdonába átadott ivóvízvagyonra vonatkozó,
alábbiakban meghatározott 2016. évi felújítási és pótlási tervvel.
2016. évi felújítási és pótlási terv - az ivóvízvagyonra vonatkozóan - az
üzemeltetési szerződés keretében:
S.sz.

Felújítási cél megnevezése

1
2
3
4
5
6
7

Víz ágazat
Takarékköz II. ütem vízvezeték kiváltás
Toposháza u. vízvezeték kiváltás
Borostyán sor vízellátása
Belsőszeg u. vízellátása
Sas u. vízvezeték rekonstrukció
Útfelújításokhoz kapcsolódó vízvezeték rekonstrukciók
D 6 os kút melléfúrásos felújitása
Víz ágazat felújítás összesen:

Bruttó becsült
költség (eFt)
6 500
7 501
18 500
18 500
5 999
4 200
15 000
76 200

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t értesítse.
Határidő:
Felelős:
4.

2016. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzati Társulás
Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására beruházásában
megépült, a nyugati vízműhálózat fejlesztését szolgáló, ivóvíz közműrendszer
(továbbiakban: víziközmű), valamint 1 db mobil kompresszor, 1 db INMESOL
ID-033 típusú, 1 db INMESOL ID-066 típusú és 1 db INMESOL ID-145
típusú mobil aggregátor (továbbiakban: eszközök) tulajdonjogát a Társulástól
térítésmentesen átveszi.
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a víziközműre vonatkozó
vagyonátruházási megállapodás, valamint az eszközök térítésmentes átadásátvételére vonatkozó megállapodás aláírására, továbbá felkéri, hogy a
határozatban foglaltakról a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének
javítására létrehozott Önkormányzati Társulást értesítse.
Határidő:
Felelős:
5.

2016. március 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban meghatározott
vagyonelemeket üzemeltetésre átadja az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrtnek (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) a 2015. október 01. napján kelt bérletiüzemeltetési szerződés 1. számú mellékletének kiegészítésével.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti-üzemeltetési
szerződés módosítását aláírja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.6.2. kódszámú Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú projekt felhívásra
ZMJVK 33/2016. (III.03.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP 6.6.2-15 azonosítószámú
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” felhívásra
benyújtandó pályázat tartalmát az előterjesztés alapján jóváhagyja. A Közgyűlés
felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőn belüli benyújtásáról és a szükséges
intézkedésekről az alábbi Intézmények tekintetében gondoskodjon:
-

Landorhegyi Idősek Klubja
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
Házi segítségnyújtás, ÉTKEZTETÉS
(Gasparich úti Idősek Otthona főzőkonyha eszközei)
Andráshidai Idősek Klubja
Belvárosi Idősek Klubja
Szociális klub

Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.1.5-15. kódszámú Ipari területeket
feltáró út és a kapcsolódó csomópontok létesítése című felhívásra
ZMJVK 34/2016. (III.03.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az Önkormányzat a
TOP-6.1.5-15 azonosítószámú, Ipari területeket feltáró út és a kapcsolódó
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csomópontok létesítése című pályázati felhívásra benyújtandó Támogatási
Kérelemben elsődlegesen a zalaegerszegi 0828/5 hrsz-ú ingatlanon kialakítani kívánt
északi ipari park feltárásához szükséges útépítéseket szerepeltesse, figyelembe véve
a pályázati felhívás előírásait, valamint azt, hogy a tervezett beruházás a város
úthálózatába beilleszthetővé váljon.
A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a
pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. április 1.
felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a 6.8.2-15. kódszámú, Helyi foglalkoztatási
együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségben című felhívásra
ZMJVK 35/2016. (III.03.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az Önkormányzat a
TOP-6.8.2-15. azonosítószámú, Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei
jogú város területén és várostérségben című pályázati felhívásra benyújtandó
Támogatási Kérelemben azon képzési és foglalkoztatási programokat szerepeltesse,
amelyek segítségével a vállalkozásfejlesztés és a gazdasági fellendülés együttes,
összehangolt támogatása valósul meg.
A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a
pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. március 17.
felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Stadion és futófolyosó tulajdoni helyzetének rendezése
ZMJVK 36/2016. (III.03.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft.
tulajdonában lévő stadion létesítmény és a futófolyosó tulajdonjogát térítésmentesen
átveszi, azt követően térítés ellenében használatba adja.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a tulajdon térítésmentes átvételével
kapcsolatos teendők ellátására, valamint a szerződés aláírására.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a stadion hasznosítása érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
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Tárgy: A Bazitai Polgárőr Egyesület nem lakás célú helyiségbérlet (Zalaegerszeg,
Bazitai út 3/A.) iránti kérelme
ZMJVK 37/2016. (III.03.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Bazitai út 3. szám
alatti épület földszintjén található 18,58 m2 alapterületű irodahelyiséget (volt orvosi
rendelő) 2016. március 15. napjától 2017. március 14. napjáig terjedő határozott
időre, pályáztatás nélkül, kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával bérbe adja a
Bazitai Polgárőr Egyesület részére.
A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 1.226,-Ft+Áfa/hó.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérleti díjon felül a
bérlőt terheli. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével növelten kerül
megállapításra.
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadékot köteles fizetni.
A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú hasznosítás
esetére a 60 napos felmondási időt.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2016. március 14.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 38/2016. (III.03.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatainak
megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a polgármesteri
rendelkezésű keret terhére:
Ssz.
1.
2.

Alapítvány megnevezése
Tanulókért és az Iskoláért
Ady Alapítvány
„Kéz a Kézben Gyermekeinkért”
Alapítvány

Cél

Támogatás
összege

világításkorszerűsítés

50.000 Ft

eszközbeszerzés

50.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
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II.

1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság 22/2016. sz. határozatában foglaltaknak
megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást:

Ssz.

Alapítvány megnevezése

Támogatás
összege

Költségvetési sor

1.

Családfesztivál Kulturális
Művelődési és Közösségi Alapítvány

300.000 Ft

Önálló kulturális együttesek,
egyesületek

2.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány

1.100.000 Ft

Önálló kulturális együttesek,
egyesületek

3.

Besenyő a 2000-es években
Alapítvány

1.100.000 Ft

Peremkerületek támogatása

4.

Ságod Városrészért Alapítvány

1.000.000 Ft

Peremkerületek támogatása

5.

Pózva Városrészért Alapítvány

850.000 Ft

Peremkerületek támogatása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:
2.

2016. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság 26/2016/2. sz. határozatában foglaltaknak
megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást:
Ssz.

Alapítvány
megnevezése

Pályázott cél

Támogatás
összege

Költségvetési
sor

1.

Gyermekművészetért
Alapítvány

Pálóczi Napok

100.000 Ft

intézmények támogatása,
rendezvényeik
finanszírozása

2.

Kincskereső
Alapítvány

programok
megvalósítása

150.000 Ft

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

2016. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság 28/2016. sz. határozatában foglaltaknak
megfelelően az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást:

3.

Intézmény/szervezet

1.

Támogatott cél
Petőfi Iskola névadójának
és hagyományainak méltó
megünneplése a Petőfi
napok keretében

Kincskereső
Alapítvány

Javasolt
támogatási
összeg

költségvetési
sor

150.000

intézmények
támogatása,
rendezvényeik
finanszírozása

A bizottság felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az „Alapítványok
támogatása” tárgyú közgyűlési előterjesztés tárgyalásakor a bizottsági
határozat ismertetéséről.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Műszaki Bizottság 26/2016/2.
sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány részére
biztosít támogatást:
Ssz.

Alapítvány
megnevezése

Pályázott cél

Támogatás
összege

Költségvetési
sor

1.

A Tanulókért és az
Iskoláért Ady
Alapítvány

Egy osztályterem
világításának
korszerűsítése

150.000 Ft

lakossági civil
kezdeményezések
támogatása

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

2016. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
ZMJVK 39/2016. (III.03.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft.
(székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51, cégjegyzékszám: Cg. 2009-069693, adószám: 20271017-2-20) Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
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Az Alapító Okirat 9.2. pont 7. francia bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a nettó
10.000.000.- Ft, azaz tízmillió forint összeget meghaladja, illetőleg
amelyet a társaság ügyvezetőivel, vagy közeli hozzátartozóval köt, kivéve,
ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez
tartozik,
Az Alapító Okirat 10.1. pontja az alábbi új francia bekezdéssel bővül:
- Az ügyvezető a társaság nevében saját hatáskörben köthet meg olyan
szerződést, melynek értéke a nettó 8.000.000.- Ft, azaz nyolcmillió forint
összeget nem haladja meg.
Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbi új bekezdéssel bővül:
A felügyelőbizottság hozzájárulása:
A társaság ügyvezetője a társaság nevében kizárólag a felügyelőbizottság
hozzájárulása esetén köthet meg olyan szerződést, melynek értéke a nettó
8.000.000.- Ft, azaz nyolcmillió forint összeget meghaladja, azonban a nettó
10.000.000.- Ft, azaz tízmillió forint összeget nem haladja meg. A
felügyelőbizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a
hozzájárulási jogkörrel érintett napirendet. Halaszthatatlan döntés esetén a
felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság ülését rövid úton is
összehívhatja, döntését rövid úton is közölheti az ügyvezetővel, azzal, hogy a
bizottság döntésének meghozatalát követő 8 napon belül köteles a
felügyelőbizottság elnöke a határozatot írásban az ügyvezető rendelkezésére
bocsátani.
Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
A közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az
ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Aladi Gusztáv ügyvezető

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi támogatott munkaerőkölcsönzési tevékenységéről
ZMJVK 40/2016. (III.03.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2015.
évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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2. A 2016. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenység pénzügyi fedezete a 2016. évi
költségvetésben, az önkormányzat foglalkoztatás-politikai szerepének
bővítésére jóváhagyott 19 millió forint előirányzat terhére biztosított, mely
összeg tartalmazza a Kft. e feladat ellátásához szükséges működési
költségekhez felhasználható 3,8 millió Ft-ot.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzügyi megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Beszerzési Testület 2015. évi munkájáról
ZMJVK 41/2016. (III.03.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Beszerzési Testület 2015. évi
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

2.a.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Tombi Lajos és Cziborné Vincze
Amália beszerzési testületi tagok megbízását 2016. március 3-i hatállyal
visszavonja, a közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása és ellenőrzése
során végzett tevékenységüket megköszöni.
Határidő:
Felelős:

2016. március 15.
Balaicz Zoltán polgármester

2.b.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárások
előkészítése, lefolytatása és ellenőrzése érdekében megválasztja a Beszerzési
Testület tagjának Bognár Ákos önkormányzati képviselőt és dr. Sándor
Erzsébet aljegyzőt.
A közgyűlés felkéri a Beszerzési Testület elnökét a testület szervezeti és
működési szabályzatának módosítására.
Határidő:
Felelős:

2016. március 15.
Bali Zoltán, a Beszerzési Testület elnöke

Tárgy: Tájékoztató az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program
keretében beadott „Greenfoot” című turisztikai projektről
ZMJVK 42/2016. (III.03.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
„Greenfoot” című pályázat kedvező elbírálása esetén az 5%-os önerő biztosításáról a
2016-2018. évek költségvetésében gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

nyertes pályázat esetén a támogatásról szóló értesítést követő
költségvetés módosítás, illetve az éves költségvetések
Balaicz Zoltán polgármester
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Tárgy: „Gyermekeinkért, Magyarországért” javaslat elfogadása
ZMJVK 43/2016. (III.03.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja a városban
működő oktatási intézmények színvonalas működését, és elkötelezett az itt
tanuló gyermekek neveléséért, az itt dolgozó pedagógusok minőségi
munkájáért.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy az oktatási rendszer elősegítse az önmagáért
és másokért is felelősséget érző, kötelességtudattal, egészséges nemzeti
önérzettel rendelkező, tanulni vágyó és tudó generációk felnövését és
kikerülését az iskolákból.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja a Kormány,
az oktatásirányítási szakmai szervek, és a pedagógusokat képviselő
érdekképviseleti fórumok megegyezését, hiszen nem lehet semmilyen vélt,
vagy valós érdek fontosabb annál, hogy az iskolák jól működjenek. Éppen
ezért bízunk benne, hogy a Zala megyei születésű, a zalaegerszegi Zrínyi
Miklós Gimnáziumban érettségizett új oktatási államtitkár, Prof. Dr. Palkovics
László szakmai javaslatai, és a rendszer megújítására kidolgozott elképzelései
eredményre vezetnek. Támogatjuk a rendszer ésszerűsítését és átalakítását az új
oktatási államtitkár javaslatának megfelelően annak érdekében, hogy ezzel az
eddigieknél jobban, rugalmasabban, életszerűbben segítse az intézmények
mindennapi működésének biztosítását, növelve a rendszer valamennyi
szereplőjének, tanulónak, pedagógusnak, technikai dolgozónak, szülőnek a
megelégedettségét.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Magyarország Kormányát
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2016. március 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: „Zalaegerszeg MJV közbiztonságának megőrzése” javaslat elfogadása
ZMJVK 44/2016. (III.03.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város élve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j)
pontjában foglalt felhatalmazásával
1.

kinyilvánítja, hogy továbbra is elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, és a
visszatoloncolás intézményét.

2.

örömmel konstatálja, hogy Magyarország Kormánya nem tervezi Zala
megyében befogadóállomás létesítését, egyben kérjük a helyi rendvédelmi erők
számának további növelését.
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3.

arra kéri Magyarország Kormányát, hogy a 2016. márciusában esedékes
Európai Tanács értekezleten határozottan érvényesítse Magyarország, a magyar
emberek érdekeit a migrációs válság kapcsán kialakult helyzetben.

A Közgyűlés feléri a polgármestert, hogy a döntésről Magyarország Kormányát
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2016. március 10.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Szabolcs Péter Kossuth-díjra történő felterjesztése (Zárt ülés)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 45/2016. (III.03.) sz. határozatával támogatja
Szabolcs Péter Munkácsy- díjas szobrászművész Kossuth-díjra való felterjesztését.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme (Zárt ülés)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 46/2016. (III.03.) sz. határozatával 1
magánszemélyt rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel a közgyűlési lakáskeret
terhére önkormányzati bérlakásra bérlőnek jelölt ki.

44

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2016. március 3-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:
 a kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer 2015. évi működéséről
 a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2015. évi tevékenységéről
 a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2015. évi
döntéseiről
 a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről
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