XVII. évfolyam 7. szám
_

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2016. JÚNIUS 24.

TARTALOM
A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVK 18/2016. (VI.24.) sz. ÖR.

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.
(II.12.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

ZMJVK 19/2016. (VI.24.) sz. ÖR.

„Nemzedékek kézfogása” elnevezéssel az
újszülött gyermekek, a házasságot kötő
fiatal párok és az alacsony nyugdíjjal
rendelkezők támogatásáról szóló többször
módosított
40/2004.
(X.29.)
sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 20/2016. (VI.24.) sz. ÖR.

a
lakások
bérletéről,
valamint
elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 21/2016. (VI.24.) sz. ÖR.

a
települési
támogatásról
és
a
gyermekvédelmi
ellátásokról
szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

ZMJVK 22/2016. (VI.24.) sz. ÖR.

a
helyi
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014.
(VI.27.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

ZMJVK 23/2016. (VI.24.) sz. ÖR.

a fizető parkolók működéséről és
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997.
(V.22.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVK 97/2016. (VI.16.) sz. hat.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról

ZMJVK 98/2016. (VI.16.) sz. hat.

A kéményseprő-ipari
ellátása

ZMJVK 99/2016. (VI.16.) sz. hat.

A
helyi
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014.
(VI.27.) önkormányzati rendelet, valamint
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosítása

ZMJVK 100/2016. (VI.16.) sz. hat.

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

ZMJVK 101/2016. (VI.16.) sz. hat.

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Közgyűlése
2016.
II.
munkatervének jóváhagyása

ZMJVK 102/2016. (VI.16.) sz. hat.

Zalaegerszeg
Megyei
Polgármesteri Hivatala
Működési Szabályzata
jóváhagyása

közszolgáltatás

Város
félévi

Jogú
Város
Szervezeti és
módosításának

ZMJVK 103/2016. (VI.16.) sz. hat.

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
nem
lakás
célú
helyiségbérlet
(Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.) iránti
kérelme

ZMJVK 104/2016. (VI.16.) sz. hat.

Alapítványok támogatása

ZMJVK 105/2016. (VI.16.) sz. hat.

A
településrendezési
eszközök
módosításának
véleményezési
szakaszában beérkezett államigazgatási
észrevételek elfogadása

ZMJVK 106/2016. (VI.16.) sz. hat.

Területrendezési
megindításához
meghozatala

ZMJVK 107/2016. (VI.16.) sz. hat.

A helyi tömegközlekedés
központi támogatása

ZMJVK 108/2016. (VI.16.) sz. hat.

Gébárti út 0575/23 és 0575/24 hrsz-ú
ingatlanok
belterületbe
vonásához
szükséges
terület-felhasználási
célt
tartalmazó döntés meghozatala

ZMJVK 109/2016. (VI.16.) sz. hat.

Balatonberényi
hasznosítása

ZMJVK 110/2016. (VI.16.) sz. hat.

A Zalaegerszeg 4547/2 hrsz-ú ingatlan
részterületének értékesítése

ZMJVK 111/2016. (VI.16.) sz. hat.

A Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 5. szám
alatti ingatlan (Zalaegerszeg 1154 hrsz.)
hasznosítása

ZMJVK 112/2016. (VI.16.) sz. hat.

A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence
nagytérség települési szilárdhulladék
kezelésének
korszerű
megoldására
létrehozott
Önkormányzati
Társulás
társulási megállapodásának elfogadása

ZMJVK 113/2016. (VI.16.) sz. hat.

Zalaegerszeg MJV Integrált
Programjának (ITP) módosítása

ZMJVK 114/2016. (VI.16.) sz. hat.

Támogatási kérelem benyújtása a TOP
6.5.1 kódszámú, Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése című felhívásra

hatósági
szükséges

eljárás
döntés
2016.

önkormányzati

évi

üdülők

Területi

ZMJVK 115/2016. (VI.16.) sz. hat.

Támogatási
kérelem
benyújtása
a
KEHOP-5.4.1 kódszámú, Szemléletformálási programok tárgyú projekt
felhívásra

ZMJVK 116/2016. (VI.16.) sz. hat.

Támogatási kérelem benyújtása a TOP
6.3.2 kódszámú Zöld Város kialakítása
tárgyú projekt felhívásra „Városi terek
élhetővé
tétele
–
Vizslapark
rekonstrukció” címmel

ZMJVK 117/2016. (VI.16.) sz. hat.

Támogatási kérelem benyújtása a TOP6.1.4-15 kódszámú Társadalmi és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés
tárgyú
projektfelhívásra, Zalaegerszeg turisztikai
vonzerejének növelése a ”Smart City”
eszközrendszerével

ZMJVK 118/2016. (VI.16.) sz. hat.

Támogatási kérelem benyújtása a TOP
7.1.1-16 kódszámú Kulturális és közösségi
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségszervezés
a
városi
helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva tárgyú
projekt felhívásra

ZMJVK 119/2016. (VI.16.) sz. hat.

A 2016. június 05. napi felhőszakadás
miatt pályázat benyújtása vis maior
támogatás igénylésére

ZMJVK 120/2016. (VI.16.) sz. hat.

Pályázat benyújtása az „Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú
felhívásra

ZMJVK 121/2016. (VI.16.) sz. hat.

Pályázat benyújtása a volt Kaffka Margit
Leány Kollégium (Zalaegerszeg, Mártírok
u. 5.) déli szárnyának emlékmúzeummá
történő átalakítására

ZMJVK 122/2016. (VI.16.) sz. hat.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi
Koncepciója (2016-2019.)

ZMJVK 123/2016. (VI.16.) sz. hat.

A Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda
alapító okiratának módosítása

ZMJVK 124/2016. (VI.16.) sz. hat.

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata által létrehozott
közalapítványok
2015.
évi
tevékenységéről

ZMJVK 125/2016. (VI.16.) sz. hat.

Tájékozató
az
Interreg
V-A
Magyarország-Horvátország
Együttműködési Programra benyújtott
projektekről

ZMJVK 126/2016. (VI.16.) sz. hat.

Tájékozató
az
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása” tárgyú felhívásra benyújtott
pályázatról

ZMJVK 127/2016. (VI.16.) sz. hat.

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
és
intézményei
bankszámla vezetése (ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 128/2016. (VI.16.) sz. hat.

Szociális krízishelyzetben lévő családok
lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 129/2016. (VI.16.) sz. hat.

Szociális krízishelyzetben lévő személy
lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 130/2016. (VI.16.) sz. hat.

Önkormányzati bérlakások biztosítása
közgyűlési lakáskeret terhére (ZÁRT
ÜLÉS)

ZMJVK 131/2016. (VI.16.) sz. hat.

Tájékozató a zalaegerszegi járműipari
tesztpálya létrehozásáról (ZÁRT ÜLÉS)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2016. június 16-i ülésén
tárgyalt tájékoztatók

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló
2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás,
valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 2016.
évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. §

A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi összes bevételét 17.911.630
E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 14.476.861 E Ft-ban hagyja
jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.224.525 E Ft
1.785.472 E Ft
5.400.150 E Ft
2.794.198 E Ft
83.750 E Ft
80.766 E Ft
108.000 E Ft

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.
mellékletek tartalmazzák.
(2)

A 2016. évi összes kiadást 17.911.630 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások
összegét 17.837.726 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
ebből: működési célú tartalék
- beruházási kiadások
- felújítási kiadások
ebből: tartalék
- egyéb felhalmozási célú kiadások

3.435.007
977.745
5.786.847
184.677
2.593.241
415.469
3.260.457
1.152.430
5.735
447.322

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a.
és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3)

A költségvetési hiány összegét 3.360.865 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 890.979
E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 2.469.886 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek maradványának igénybevétele
Működési célra:
963.550 E Ft
Felhalmozási célra:
2.103.898 E Ft
Betétek megszüntetése felhalmozási célra:
284.541 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek:
Felhalmozási célú hitel felvétele
82.780 E Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 3.434.769 E Ft
Finanszírozási kiadások (működési célra):
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):
Finanszírozási kiadás összesen:

72.571 E Ft
1.333 E Ft
73.904 E Ft”

2. §

Az R 4.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az
intézményvezető az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.
rendeletben meghatározott behajthatatlan követelések törlését saját hatáskörben
engedélyezheti.
Minden más egyedi esetben követelés csak a közgyűlés hozzájárulásával törölhető.”

3. §

Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3.,
4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete lép.

4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2016.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester
II. névi módosítás” xls. dokumentumban található

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
19/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete
„Nemzedékek kézfogása” elnevezéssel az újszülött gyermekek,
a házasságot kötő fiatal párok és az alacsony nyugdíjjal rendelkezők
támogatásáról szóló többször módosított
40/2004. (X.29.) sz. 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. §

(1) A „Nemzedékek kézfogása” elnevezéssel az újszülött gyermekek, a házasságot
kötő fiatal párok és az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatásáról szóló többször
módosított 40/2004. (X.29.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az újszülött gyermekek támogatása – természetben nyújtott ellátással – 30.000,Ft névértékű vásárlási utalvány formájában történik.”
(2) Az Ör. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A házasságot kötő fiatal párok támogatása – természetben nyújtott ellátással –
10.000,- Ft névértékű vásárlási utalvány formájában történik.”
(3) Az Ör. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vásárlási utalvány a támogatás megállapítását követő év december 31-ig vehető
át. A határidő letelte jogvesztő.”

2. §

Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Támogatásra az a szociálisan rászoruló alacsony nyugdíjjal, továbbá időskorúak
járadékával rendelkező jogosult, aki:
a) betöltötte, vagy az igénylés évében betölti a 62. életévét, és
b) a nyugdíjfolyósító szervek által bármilyen címen folyósított nyugellátásának,
nyugdíjszerű szociális ellátásának, illetve az időskorú járadékának együttes összege az
adott év január 1. napján nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
200 %-át.”

3. §

(1) Jelen rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör.
a) címében a „többször módosított” és a „sz.” szövegrész,
b) 2. § c.) pontjában „az önkormányzattól” szövegrész.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
20/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és
(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2)
bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. §
(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (6)
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében,
84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (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 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A helyi gazdaság élénkítése érdekében a 2/g. mellékletben felsorolt lakásokra gazdasági
társasággal határozatlan időre is köthető bérleti szerződés.”
2. § Az Ör. 13. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A költségelven történő lakásbérbeadásra benyújtott pályázatok sorolásáról, a bérlő
kijelöléséről és a bérbeadás idejének meghatározásáról – az előkészítő munkacsoport
javaslata alapján - a lakásügyekért felelős szakbizottság határozattal dönt.
(4)

A lakásügyekért felelős szakbizottság az érvényes pályázatok esetében az alábbi
szempontokat együttesen mérlegeli a bérlőkijelölés során:
a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a
gyermekek számát,
b) az egy főre eső havi átlagos nettó jövedelem, előnyt jelent a keresőtevékenységből
származó jövedelem,
c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet,
d) jelenlegi lakhatási körülmények.

(5)

A (4) bekezdésben meghatározottak azonossága esetén előnyt élvez, aki a leghosszabb
időszakra – legalább egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendő
lakbérnek előre, egyösszegben történő megfizetését.”

3. § Az Ör. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közgyűlés egyedi elbírálás alapján a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott
időtartam leteltét követően a lakásbérbeadás időtartamát legfeljebb 5 évvel
meghosszabbíthatja, ha a bérlő továbbra is önkormányzati feladatot lát el, illetve az
önkormányzat által támogatott tevékenységet végez.”
4. § Az Ör. 19/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester döntésével – az előkészítő munkacsoport javaslata alapján - a helyi
gazdaság élénkítése érdekében a 2/g. mellékletben felsorolt lakásokba bérlőt jelölhet ki.

(2)

A polgármester jogosult – az előkészítő munkacsoport javaslata alapján – gazdasági
társasággal is bérleti szerződést kötni, a gazdasági társaság pedig olyan szakemberek
részére adhatja a lakást albérletbe, akik a vállalkozásnál mérnöki végzettséggel, vagy a
vállalkozások menedzsmentjében egyéb szakirányú végzettséggel kerülnek
foglalkoztatásra.”

5. § Az Ör. 43. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2/g. mellékletben felsorolt lakásokat a helyi gazdaság élénkítése céljából a bérlő
gazdasági társaság jogosult határozott és határozatlan időre is albérletbe adni, legfeljebb a
lakásbérleti jogviszony időtartamára. A bérlő előzetesen közli a bérbeadóval az albérletbe
vevők adatait, és az albérleti szerződésben kötelezettségként előírja számukra a bérlőt
terhelő kötelezettségeket.”
6. § Az Ör. 69. § (2) bekezdés b) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés
lép:
[(2) E rendelet alkalmazásában]
„b) vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá
pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg,
amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum
összegének negyvenszeresét, vagy
bb) együttes forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének
nyolcvanszorosát
meghaladja.”
7. § Az Ör. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
8. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 20/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONNYILATKOZAT
I. Ingatlanok
Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*
Címe
Alapterülete (m2)
Tulajdoni hányada
Szerzési ideje (év)
Becsült forgalmi értéke (Ft)
Haszonélvezeti vagy
igen
nem
igen
nem
igen
nem
özvegyi joggal terhelt
*Ingatlantulajdon fajtái: lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem lakás céljára
szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.)
termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata.

II. Járművek
Megnevezés

1.

2.

3.

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

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Lízingelt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

III. Vagyoni értékű jogok
Megnevezés
Fajtája
Értéke

1.

2.

3.

IV. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett – összegek
Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája*
Pénzintézet neve
Számlaszám, betét száma
Összeg nagysága

*Fizetési számlán szereplő összeg, a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezelt betét, takarékbetét, egyéb
szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett összeg, betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján kezelt
takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet
által visszafizetendő pénzösszeg.
Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan az
ingatlan-, illetve a gépjármű nyilvántartásból, valamint a kérelmező által megjelölt pénzforgalmi
szolgáltatótól adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
_______________________________________________
az igénylő és a vele együttköltöző,
vagy a bérlővel közös háztartásban élő
nagykorú személyek
aláírása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
21/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §
(3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 34. § (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 települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„d) vagyon: ha az Szt. másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű,
vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe
nem vett - összeg, amelynek
da) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
db) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát
meghaladja.
Nem minősül vagyonnak: a nem hasznosítható ingatlan, az az ingatlan, amelyben az érintett
személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű
jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott gépjármű.
A lízingelt dolgon fennálló használati jogot a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet szerint meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként
kell figyelembe venni.”
2. §
Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Havi rendszerességgel adott támogatás esetén a jogosultságot a kérelem benyújtásának
napjától, lakásfenntartási segély, gyógyszertámogatás és szociális krízisalap támogatás
esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a benyújtás hónapjának 1. napjától kell
megállapítani.”

3. §
Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogerősen megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról
a)
rendszeres támogatás esetén – kivéve a b)-c) pont szerinti esetet - utólag, minden
hónap 5. napjáig,
b)
gyermekétkeztetési támogatás esetén havonta utólag, minden hónap 15. napjáig,
c)
Bursa Hungarica ösztöndíj esetén az Általános Szerződési feltételekben foglalt
időpontig,
d)
egyéb esetben a jogerőre emelkedést követő 5 munkanapon belül
a jegyző gondoskodik postai vagy folyószámlára utalással, illetve pénztári kifizetéssel.”
4. §
(1)

Az R. 19. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Gyógyszertámogatásra jogosult a fentieken kívül az a 70 éven felüli, továbbá
rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő igénylő, aki vagyonnal nem rendelkezik
és jövedelme nem haladja meg a (2) és (3) bekezdés szerinti összeget, gyógyszerköltsége
azonban nem éri el a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget.”
(2)

Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától, az adott hónapban még
fennálló jogosultság esetén a jogosultság megszűnését követő hónap 1. napjától egy
évre kell megállapítani.
A támogatás havi összege
a)
a (2)-(3) bekezdés alapján megállapított jogosultság esetén a (2) bekezdés b)
pontja szerint igazolt
5000 - 6000 Ft közötti gyógyszerköltséghez 3.000.- Ft
6001 - 8000 Ft közötti gyógyszerköltséghez 4.000.- Ft
8001 - 10000 Ft közötti gyógyszerköltséghez 6.000.- Ft,
10001 – 12000 Ft közötti gyógyszerköltséghez 8.000.- Ft,
12001 Ft feletti gyógyszerköltséghez 10.000.- Ft.
b)
a (3a) bekezdés alapján megállapított jogosultság esetén 3.000.- Ft.”
(3)

Az R. 19. §-a az alábbi (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A gyógyszer utalvány a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében vehető át.
Átadására félévente előre, első alkalommal a határozat jogerőre emelkedését követően,
majd a jogosultsági időszak második félévének első napjától kerül sor. Az utalvány a
rajta feltüntetett lejárati dátumig, az önkormányzattal szerződésben álló
gyógyszertárakban váltható be.”
5. §
(1) Az R. 24/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A segélyre a beiskolázás kiadásaihoz történő hozzájárulásként a kedvezményben
részesülő, nappali tagozaton, alap-, közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytató,

zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt jogosult. A
támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a tanulói, hallgatói jogviszony hitelt
érdemlő igazolását.”
(2)

Az R. 24/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás iránti kérelem évente egy alkalommal, alap-, és középfokú tanulmányok
esetén június 15. napjáig, középfokú szakképzés kezdése, továbbá felsőfokú
tanulmányok esetén szeptember 30. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása
jogvesztő.”
6. §
Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szociálisan rászoruló az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 225 %-át és vagyonnal nem
rendelkezik.”
7. §
Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. §
(1)

E rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti. Rendelkezéseit a 2016. július 1-je után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)

Nem lép hatályba a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016. (II.12.)
önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 21/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

VAGYONNYILATKOZAT
I. Ingatlanok
Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*
Címe
Alapterülete (m2)
Tulajdoni hányada
Szerzési ideje (év)
Becsült forgalmi értéke
(Ft)
Haszonélvezeti vagy
igen
nem
igen
nem
igen
nem
özvegyi joggal terhelt
*Ingatlantulajdon fajtái: lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem
lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő,
garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata.

II. Járművek
Megnevezés

1.

2.

3.

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

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Lízingelt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

III. Vagyoni értékű jogok
Megnevezés
Fajtája
Értéke

1.

2.

3.

IV. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett – összegek
Megnevezés
1.
2.
3.
Fajtája*
Pénzintézet neve
Számlaszám,
betét
száma
Összeg nagysága
*Fizetési számlán szereplő összeg, a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezelt betét,
takarékbetét, egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett összeg, betétszerződés és takarékbetétszerződés alapján kezelt takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett
összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő pénzösszeg.
Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra
vonatkozóan az ingatlan-, illetve a gépjármű nyilvántartásból, valamint a kérelmező által
megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap

______________________________________________
az igénylő és a vele együttköltöző,
vagy a bérlővel közös háztartásban élő
nagykorú személyek
aláírása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
22/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
21/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. §-ában és 88. § (4) 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 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § a) és f) pontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
[2. § A közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:]
„a)
az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített,
az ingatlanhasználó tulajdonát képező vagy használatában lévő gyűjtőedényben, vagy
a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési vegyes hulladék átvételére, összegyűjtésére és
rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
f) a karácsonyfagyűjtésre.”
2.§
A rendelet 4. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az alábbi 11. ponttal
egészül ki:
[ 4. § E rendelet alkalmazásában:]
„10 Családi ház: az egylakásos ház, a legfeljebb négylakásos sorház vagy lakóépület, minden
egyéb lakóépület tömbház.
11. Koordináló szerv: Az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
alapított koordináló szerv.”
3.§
(1) A rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[5. § (1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben
foglaltak szerint - a környezet védelmére vonatkozó szabályok megtartásával - a
közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól:]
„a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, az ingatlanhasználó tulajdonát
képező vagy használatában lévő gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék
összegyűjtése és elszállítása,”
(2) A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Közszolgáltató a hulladékról szóló törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben
foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.”

(3) A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a közszolgáltatás
teljesítésére közreműködőt vehet igénybe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének előzetes egyetértésével.”
4.§
A rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[6. § (1) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége hogy:]
„a)a települési hulladékok gyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó írásbeli
jognyilatkozatot aláírja, és a közszolgáltatás igénybevételéért a külön jogszabályban
meghatározott díjat fizesse,”
5.§
A rendelet 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A természetes személy ingatlanhasználók, illetve társasházak kötelező
közszolgáltatás igénybevételére irányuló írásbeli jognyilatkozatának egyes tartalmi
elemei
7.§ (1) A természetes személy ingatlanhasználók, illetve társasházak kötelező közszolgáltatás
igénybevételére irányuló írásbeli jognyilatkozatának tartalmaznia kell különösen:
a) a jognyilatkozatot tevő nevét, születési helyét, és idejét, anyja nevét, lakcímét, a
közszolgáltatás igénybevételének jogcímét (ingatlantulajdonos, ingatlanbérlő,
ingatlanhasználó), a bankszámlaszámmal rendelkező társasházak esetén a
bankszámlaszámot,
b) a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, vagy annak hiányában a helyrajzi számát,
c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét és módját,
e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
f) a gyűjtőedények térfogatát és darabszámát, használatának jogcímét és módját,
g) a jognyilatkozat aláírásának időpontjában hatályos közszolgáltatási díjat,
h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
i) a jogviszony módosításának feltételeit,
j) az irányadó jogszabályok meghatározását,
k) a jogviszony megszűnésének eseteit,
l) az 50-60 literes űrtartalmú edény alkalmazása esetén a jogosultság elvesztésének
következményeit,
m) ingatlanbérlő esetén az ingatlantulajdonos felelősségvállalási nyilatkozatát.
(2) A kötelező közszolgáltatási jogviszony megszűnik amennyiben:
a) a közszolgáltatással érintett beépített ingatlan beépítetlenné válik, és az ingatlanon
hulladék nem keletkezik,
b) az ingatlan lakatlanná válik (az ingatlanon sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel
rendelkező személy nincs bejelentkezve, illetve azon semmilyen módon, jogcímen
nem tartózkodik senki), és azon hulladék nem keletkezik.”

6.§
A rendelet 7. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A nem természetes személyek, illetve a költségvetési szervek közszolgáltatás
igénybevételére irányuló írásbeli jognyilatkozatának egyes tartalmi elemei
8. § (1) A nem természetes személyek, illetve a költségvetési szervek közszolgáltatás
igénybevételére irányuló írásbeli jognyilatkozatának tartalmaznia kell különösen:
a) a jognyilatkozatot tevő bejegyzett nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és lakcímét,
cégjegyzék vagy egyéb nyilvántartási számát, adószámát, bankszámlaszámát, illetve
amennyiben tevékenysége a jogszabályok alapján működési engedélyhez kötött, akkor a
működési engedélyének a számát, a közszolgáltatás igénybevételének jogcímét
(ingatlantulajdonos, ingatlanbérlő, ingatlanhasználó),
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c) a teljesítés helyét és módját,
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
e) nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módját,
f) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi.
g) a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját,
b) a jognyilatkozat aláírásának időpontjában hatályos közszolgáltatási díjról,
c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
d) a jogviszony módosításának, felmondásának feltételeit,
e) az irányadó jogszabályok meghatározását
f) a jogviszony megszűnésének eseteit.
(2) A nem természetes személyek, illetve a költségvetési szervek a jogviszonyt– kizárólag
írásban, 30 napos határidővel - akkor mondhatják fel, ha Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város közigazgatási területén megszűnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésben a
települési vegyes hulladéka keletkezett, és amennyiben ezt a Közszolgáltató felé hitelt
érdemlően igazolja.”
7.§
(1) A rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által a gyűjtőedény méretére vonatkozó
választási lehetőséget tartalmazó értesítés és felajánlás alapján az erre vonatkozó
jognyilatkozatot aláírni. A jognyilatkozat aláírásának jogszerűtlen megtagadása esetén is
köteles az ingatlanhasználó a kötelező közszolgáltatás igénybevételére, és 1 db 110-120
literes gyűjtőedényt és a szállítási gyakoriságot is figyelembe vevő közszolgáltatási díj
megfizetésére. Amennyiben az aláírást jogszerűtlenül megtagadó ingatlanhasználó
ingatlanán a 110-120 literes edényméretet meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik, a
Koordináló szerv jogosult a tényleges mennyiségnek megfelelő közszolgáltatási díjról
számlát kibocsátani az ingatlanhasználó felé.”
(2) A rendelet 9. § (5) –(7) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(5) Természetes személy ingatlanhasználó esetében az 50-60 literes és 80 literes
gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a kötelező

közszolgáltatás igénybevételéről szóló jognyilatkozat aláírása. Az 50-60 literes
gyűjtőedény használatára vonatkozó jogosultságot a Közszolgáltató a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás alapján állapítja meg.
(6) Az 50-60 literes edény használatára szóló jogviszony hatálya alatt az ingatlanhasználó a
jogosultság megszűnését 15 napon belül köteles jelenteni a Közszolgáltató részére. Az 5060 literes edény használatára szóló jogosultság megszűnése esetén az ingatlanhasználó
köteles minimum a 80 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díjat megfizetni.
(7) A közszolgáltatási díj megfizetésére kötelezett családi házas ingatlanhasználó, a
közszolgáltatási díj tartozásának időtartama alatt a 12. § (2) szerinti edénytérfogatnál
nagyobb edény használatára jognyilatkozatot nem írhat alá, ennél az edényméretnél
nagyobb mértékű szolgáltatást a Közszolgáltató nem köteles elvégezni.
(3) A rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) Az ingatlanba bejelentkezett, és az ingatlant tartózkodási helyként használó lakókat akkor
nem kell figyelembe venni a lakók létszámába, ha a lakó a Közszolgáltató részére
igazolást nyújt be arról, hogy egy másik lakóingatlan tekintetében (ahol állandó lakó, vagy
ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkezik) a közszolgáltatási díjat már megfizette, vagy
közvetlenül, vagy beletartozik abba a létszámba, amely után megfizetésre kerül.
Az igazolást kiállíthatja:
- a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat kiállító Koordináló szerv,
- társasházi lakóingatlan esetében a közös képviseletet ellátó személy vagy szervezet,
továbbá
- bentlakásos intézmény esetében az üzemeltető/fenntartó, amennyiben részükre a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj közös költségként vagy lakbérként kerül
megtérítésre.
Az igazolást abban az esetben kell beszerezni, ha a társasházaknál az állandó lakóhellyel
rendelkezők a 12. § (2) alapján megállapított, minimálisan használható edénytérfogat
mértékét az igazolás megléte befolyásolja.
Amennyiben az ingatlanhasználók az 50-60 literes gyűjtőedényre vonatkozó
közszolgáltatási díj alkalmazására az ingatlanba bejelentkezett lakók létszáma alapján nem
lennének jogosultak, a jogosultságot a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján
kell a Közszolgáltató részére bizonyítani.”
8.§
A rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9)Az ingatlanhasználó negyedévente minimum olyan darabszámú zsák vásárlására
kötelezett, amely mennyiségű zsák tárolókapacitása azonos az ingatlanhasználó részére a
rendelet által megállapított minimálisan igénybe vehető gyűjtőedény negyedéves időszak
alatt elvégzett ürítéseinek összesített térfogatával. Az ingatlanhasználó a zsákokat
legalább negyedévente előre, a naptári negyedév első napjáig köteles megvásárolni. A
zsák megvásárlásának elmulasztása esetén a Koordináló szerv jogosult a 9. § (3) szerinti
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlát kiállítani.”

9.§
(1) A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlanán keletkező vagy birtokába került
települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon
köteles gyűjteni, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényt köteles igénybe venni.”
(2) A rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő
hulladékmennyiséget vagy adatot közöl, - ideértve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó
személyek számára vonatkozó adatot is,- és e miatt a hulladék mennyisége rendszeresen
legalább egy hónapon keresztül meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a
Közszolgáltató jogosult - a köztisztaság biztosítása érdekében - az ingatlanhasználót
felhívni, hogy haladéktalanul gondoskodjon nagyobb gyűjtőedényzet rendelkezésre
bocsátásáról. Amennyiben az ingatlanhasználó a felhívás átvételétől számított 15 napon
belül nem gondoskodik a megfelelő méretű edényzet rendelkezésre bocsátásáról,
Közszolgáltató jogosult a kötelezettségét elmulasztó ingatlanhasználó egyidejű értesítése
mellett, a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényt kihelyezni és a
Koordináló szerv a kihelyezést követően a nagyobb űrtartalmú edényzet után számlázni a
díjat, mindaddig, míg a keletkező hulladékmennyiséget figyelembe véve a nagyobb
űrtartalmú edényzet szükséges.”
(3) A rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az ingatlanhasználó legfeljebb olyan űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedény használatára
jogosult, amelyre vonatkozóan hatályos írásbeli jognyilatkozattal rendelkezik, vagy
amelynek alkalmazására e rendelet kötelezi.”
10.§
(1) A rendelet 13. § (1) – (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról,
valamint környezetük tisztán tartásáról. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata,
valamint eltűnése vagy – a Közszolgáltató gondatlanul végzett edényürítésén kívüli okból
bekövetkező – sérülése, megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó
köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt használja.
(2) Az ingatlanhasználó tulajdonát képező gyűjtőedény rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban tartásáról – beleértve a környezetszennyezés megakadályozását is – az
ingatlanhasználó köteles gondoskodni.”
(2) A rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Gyűjtőedényzetet a (3) bekezdés a) és b) pontjaiban felsorolt ingatlanhasználók közösen
nem használhatnak. Amennyiben a gazdálkodó szervezet székhelye illetve telephelye
tömbházban van, köteles a természetes személy részére kihelyezett gyűjtőedénytől eltérő
edényt használni és a közszolgáltatási igénybevételére jognyilatkozatot aláírni, valamint a
közszolgáltatási díjat közvetlenül a Koordináló szerv részére megfizetni.”

(3) A rendelet 13. § (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(12) Gyűjtőedényt - kivéve a társasházaknál vagy gazdálkodó szervezeteknél közterületen
elhelyezett hulladékgyűjtő edényzeteket, valamint a közterületen elhelyezett, 3 m3 vagy
annál nagyobb konténereket, melyekből rendszeres hulladékszállítás történik közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag az önkormányzat külön
rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával
lehet. Az úszótelken kialakított ingatlanok használói jogosultak a konténerek közterületen
történő elhelyezésre, az annak elhelyezésére szolgáló általában az erre a célra kiépített
helyen.”
(4) A rendelet 13. § (14) – (15) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(14) Családi házas övezetben az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan jól látható
azonosítószámmal nem rendelkezik, köteles az általa használt hulladéktároló edényen a
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó jognyilatkozatban rögzített házszámot, vagy
helyrajzi számot feltüntetni. Írásbeli jognyilatkozat hiányában elsődlegesen a házszámot,
házszámmal nem rendelkező ingatlanok esetében a helyrajzi számot kell feltüntetni.
(15) A gazdálkodó szervezet és a társasház, amennyiben a hulladéktároló edény
elhelyezéséből nem azonosítható a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy a
társasház pontos címe, illetve az edény más közszolgáltatást igénybe vevő
gyűjtőedényével együtt kerül elhelyezésre, köteles az általa használt hulladéktároló
edényen a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó jognyilatkozatban rögzített cégnevet
vagy a társasház pontos címét feltüntetni.”
11.§
A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítésről az
ingatlan használója köteles gondoskodni.”
12.§
A rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a Közszolgáltató minden év április 1-től
szeptember 30-ig terjedő időszakban végzi a hulladékszállítást és a közszolgáltatás díját
tartalmazó számlát is ezen időszakra állítja ki a Koordináló szerv. Amennyiben ezen
időszakon kívül az üdülő ingatlan előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a
Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlanhasználó pedig - kivéve
amennyiben a hulladék elhelyezése a Közszolgáltató által forgalmazott zsákban történik köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.”
13.§
A rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (5) Amennyiben az ingatlanhasználó jogszerűtlenül kérelmezte illetve vette igénybe a
szüneteltetést, a Koordináló szerv jogosult visszamenőleg az elmaradt hulladékszállítási
díjat egyösszegben kiszámlázni és egyéb pótlólagos költségeit érvényesíteni.”
14.§
A rendelet 19. § (6) – (7) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(6) A társasházi közös képviselő részéről érkező lomtalanítási igénybejelentést a
Közszolgáltató az általa felkínált konténerkiszállítási időpontra fogadja el. A lomtalanítás
céljára biztosított konténerben elhelyezett hulladék a Koordináló szerv tulajdonába és a
közszolgáltató birtokába kerül.
(7) A lomtalanítás igénybevételére való jogát az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha
a közszolgáltatási díjat megfizette.”
15.§
A rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A Közszolgáltatón kívül természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtő edényekben és zsákokban
elhelyezett hulladék eltávolítása, ezen anyagok tulajdonosa a Koordináló szerv.”
16.§
(1) A rendelet 24. § (3) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően közszolgáltatási díjat a
Koordináló szerv szedi be, a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat kiállítja, és kezeli a
közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.”
(2) A rendelet 24. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által
meghatározott szolgáltatási díjat fizet.”
17.§
(1) Jelen rendelet 2016. július 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a rendelet 13. § (7) bekezdése.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
23/2016. (VI.24.) 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.) 11. § (1) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül
ki:
/(1) Az üzemeltetőnél írásbeli kérelem alapján történt regisztrációt követően – a díjmentes
használatra jogosító rendszámot tartalmazó bérlettel - a fizető parkolókban díjmentesen
várakozhatnak:/
„h) a zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek.”
2. §
Az R. I. mellékletének 3. díjövezet része az alábbi 27/a. és 27/b. ponttal egészül ki:
„27/a. Kosztolányi utca, Petőfi utca és Kossuth utca közötti tömbbelső
27/b. Csány László téren a 2229/4 hrsz-ú ingatlanon található parkoló”
3. §
Az R. I. mellékletének 4. díjövezet részében a 61. és 62. pont helyébe az alábbi rendelkezés
lép és a 4. díjövezet az alábbi 63. és 64. ponttal egészül ki:
„61. volt MMIK épülete mellett a 3228 hrsz-ú ingatlanon található parkoló
62. Október 6. téren a 2998 hrsz-ú ingatlanon található parkoló
63. Mérleg téren a 3637 hrsz-ú ingatlanon található parkoló
64. Budai Nagy Antal utcában a 3656/2 hrsz-ú ingatlanon található parkoló.”
4. §
Az R. II. melléklete 3/a.) pontjának „Az MMIK épülete mögötti 3238/1 hrsz-ú, illetve a 3242
hrsz-ú parkolóba 2000 Ft-os áron havi bérlet váltható, amely más területekre nem érvényes”
szövegrésze helyébe „Az MMIK épülete mögötti 3238/1 hrsz-ú, 3226/2 hrsz-ú, illetve a 3242
hrsz-ú parkolókba, a Vizslaparki út Petőfi utca és Kisfaludy utca közötti, valamint a
Vizslaparki út 6-12. sz. ingatlanok előtti szakaszán található parkolókba, a Budai Nagy Antal
utcában a 3656/2 hrsz-ú és az Október 6. téren a 2998 hrsz-ú parkolókba 2.000,- Ft-os áron
havi bérlet váltható. A bérlet csak adott területre érvényes.” szövegrész lép.

5. §
Az R. III. melléklete az alábbiakkal egészül ki:
„Mártírok útja 56/a., Csány László tér 2-4., Hunyadi János utca 2., Kossuth Lajos u. 62-64.,
Mártírok útja 63.”
6. §
(1) Jelen rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. július 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 3-4. §-a 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.
(3) Jelen rendelet 2016. szeptember 2. napján hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 97/2016. (VI.16.) sz. határozata
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a
198/2014/1. (XII.18.), 199/2014/1. (XII.18.), 200/2014/1. (XII.18.),
201/2014/1. (XII.18.), 202/2014/1. (XII.18.), 203/2014/1. (XII.18.),
204/2014/1.
(XII.18.),
205/2014/1.
(XII.18.),
17/2015/1.
(II.5.),
18/2015/1.(II.5.), 91/2015/4. (V.13.), 92/2015/3. (V.13.), 94/2015/2. (V.13.),
95/2015/2. (V.13.), 96/2015/2. (V.13.), 97/2015/3. (V.13.), 98/2015/2. (V.13.),
99/2015/3. (V.13.), 100/2015/2. (V.13.), 36/2016. (III.3.), 46/2016. (III.3.),
49/2016/2. (IV.14.), 54/2016/1. (IV.14.), 65/2016/2. (IV.14.), 67/2016.
(IV.14.), 68/2016. (IV.14.), 69/2016. (IV.15.), 70/2016/1. (IV.22.), 72/2016.
(V.12.), 74/2016. (V.12.), 75/2016./1.,2.,4. (V.12.), 76/2016./1. (V.12.),
77/2016/1.,2.,4. (V.12.), 78/2016/1.,2.,4. (V.12.), 79/2016/1.,2.,4. (V.12.),
80/2016/1.,3.,4. (V.12.), 81/2016/1.,2.,4. (V.12.), 82/2016/1. (V.12.),
83/2016/1.,2.,4. (V. 12.), 84/2016. (V.12.), 86/2016. (V.12.), 87/2016. (V.12.),
88/2016. (V.12.), 93/2016/II. (V.12.), 94/2016. (V.12.) számú lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 86/2007. (III.29.) sz.
közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 16/2014. (II.6.) sz. közgyűlési
határozatot hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2015. (VI.18.) sz.
közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. július 1-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2015. (IX.17.) sz.
közgyűlési határozat 2. pontjának első bekezdését a következők szerint
módosítja:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 1-től 2030. június
30-ig terjedő határozott időre pályázati eljárás lefolytatása nélkül bérbe adja
Szalai Tamás egyéni vállalkozó (Zalaegerszeg, Zala u. 14/a.) részére a
Zalaegerszeg 3228/A/2 hrsz-ú albérlet részét képező zárt belső udvar
részterületét az alábbiak szerint.”
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2015. (IX.17.) sz.
közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2016. december 31re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 203/2015. (XI.19.) sz.
közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. július 31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2016. (II.4.) sz. közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ra módosítja.

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása
ZMJVK 98/2016. (VI.16.) sz. határozata
I.1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a LÁNGŐR '94 Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft-vel (8900
Zalaegerszeg, Hock J. u. 27.) 2013. július 01. napján megkötött
„Közszolgáltatási szerződés: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása
szolgáltatási koncesszió keretében Zalaegerszeg közigazgatási területén”
tárgyú közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel, 2016. szeptember 30.
napjával történő megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a LÁNGŐR '94 Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft-vel (8900
Zalaegerszeg, Hock J. u. 27.) Lenti, Zalaszentgrót, Keszthely, Hévíz városok és
vonzáskörzeteik tekintetében 2013. május 16. napján megkötött kéményseprőipari közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel, 2016. szeptember 30. napjával történő megszüntetése
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Füstfaragók Kéménytechnikai Kft-vel (8800 Nagykanizsa, Postakert u.
27/H) Nagykanizsa, Letenye, Zalakaros városok és vonzáskörzeteik
tekintetében 2013. május 23. napján megkötött kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel, 2016. szeptember 30. napjával történő megszüntetése
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltatókat,
valamint a kéményseprő-ipari szervet értesítse.
Határidő:
Felelős:

II.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi
költségvetésben a műszaki ágazat keretein belül 3.000.000,- Ft
átcsoportosításáról
„a
kéményseprő-ipari
közszolgáltatás
ellátása”
megnevezésű új sorra, melyet a központi költségvetésből megigényelt
összegből visszapótolni szükséges.
Határidő:
Felelős:

III.

az értesítések megküldésére: 2016. június 30.
a szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére:
2016. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. július 1-től előírt
kéményseprő-ipari tevékenység térítésmentes ellátásához a központi
költségvetésből a közszolgáltatás 2015. július 1-i állapot szerinti

közszolgáltatási díjnak megfelelő összeg igénylése céljából a szükséges
intézkedéseket tegye meg, az ehhez szükséges dokumentumokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírást követően haladéktalanul,
de legkésőbb 2016. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.)
önkormányzati rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosítása
ZMJVK 99/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 1. számú mellékletét
képező tartalommal elfogadja a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 2015.
március 20. napján megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1.
számú módosítását.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 1. számú
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997.
(V.22.) önkormányzati rendelet módosítása
ZMJVK 100/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a fizető parkolókat üzemeltető
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a fizető parkolók működéséről és
igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá újonnan bevont
parkolók területén (Csány László téren a 2229/4 hrsz-ú, a Budai Nagy Antal utcában
a 3656/2 hrsz-ú, az Október 6. téren a 2998 hrsz-ú, valamint a Mérleg téren a 3637
hrsz-ú ingatlanon) a fizető parkolás feltételeinek megteremtéséről és a parkolási rend
kitáblázásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 31.
felkérésre Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. II. félévi munkatervének
jóváhagyása
ZMJVK 101/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. II. félévi munkatervét a
mellékletnek megfelelően elfogadja.
A közgyűlés 2016. június 17. és 2016. szeptember 14. között nyári szünetet tart.

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

2016. június 29.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
ZMJVK 102/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja 2016. július 1-ei hatállyal:
1.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
- A Humánigazgatási Osztály Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, valamint
egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok kezdetű táblázatban az alábbi szövegrészek
helyébe:
döntésre előkészíti az intézményvezetői hatáskörbe tartozó szociális és 29/1993. (II.17.) Korm. rend. 31.§ (4)
gyermekvédelmi ellátásokkal (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek bek.
klubja, gondozóház, idősek otthona) kapcsolatos észrevételek
elbírálását
intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 31.§ (3)
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény
szabályainak alkalmazásával.

az alábbi szövegrészek lépnek:
döntésre előkészíti az intézményvezetői hatáskörbe tartozó szociális és 29/1993. (II.17.) Korm. rend.
gyermekvédelmi ellátásokkal (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
klubja, gondozóház, idősek otthona) kapcsolatos észrevételek
elbírálását
intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény szabályainak alkalmazásával.

- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai Csoportjának feladatait felsoroló Döntésre előkészíti a polgármester, szakbizottság, ill. a jegyző hatáskörébe tartozó
alábbi, kötelezően ellátandó szociális, gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket megnevezésű táblázatban hatályát veszti az alábbi támogatási forma:
óvodáztatási támogatás

1997. évi XXXI. tv 20/C. §
149/1997. (IX.10.) Korm. rend. 68/F-68/L. §
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § l) pont

- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai Csoportjának feladatait felsoroló Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó alábbi, önként vállalt szociális,
gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket- megnevezésű táblázat helyébe az alábbi
táblázat lép:

tűzifa támogatás
energiatámogatás
megélhetési támogatás
gyógyszertámogatás
lakásfenntartási segély
gyermekétkeztetési támogatás
Bursa Hungarica ösztöndíj
egyszeri nevelési juttatás
alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatása
szociális krízisalap támogatás
lakhatási krízisalap támogatás

1993. évi III. tv. 45. § (1) bek.
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 23/A. §
1993. évi III. tv. 45. § (1) bek. a) pont
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 20. §
1993. évi III. tv. 45. § (1) bek.
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 18. §
1993. évi III. tv. 45. § (1) bek. c) pont
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 19. §
1993. évi III. tv. 45. § (1) bek. a) pont
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 20. §
1993. évi III. tv. 45. § (1) bek.
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 28. §
1993. évi III. tv. 45. § (1) bek.
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 25-27. §
1993. évi III. tv. 45. § (1) bek.
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 24/A. §
1993. évi III. tv. 45. § (1) bek.,
40/2004. (X.29.) sz. ör. 2. § c), 3. § (3)
bek, 6. §
1993. évi III. tv. 45. § (1) bek.
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 22/A. §
1993. évi III. tv. 45. § (1) bek.
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 22. §

- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai Csoportjának feladatait felsoroló- a
polgármester ill. a jegyző gondoskodik- táblázat kiegészül az alábbi feladattal:
hatósági megkeresésre környezettanulmány készítéséről

2004. évi CXL. tv. 26. §

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának feladatait felsoroló táblázat az alább feladattal egészül ki:
- adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat
területi szerve felkérésére környezettanulmányt készít

2015. évi CV. tv. 24. §,
21/2015. (IX. 2.) IM rendelet 1. § (4)

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának feladatait felsoroló táblázatában a kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási
ügyek közül a törésre kerül az alábbi feladat:
- Adventre, illetve naptári évben egy tetszőleges vasárnapra 2014. évi CII. törvény 4. § (2)
vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles
előzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett
időpont előtt bejelenteni. A kereskedelmi hatóság a bejelentett
időpontokról nyilvántartást vezet.

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának lakásgazdálkodási feladatok közül törlésre kerülnek az alábbi feladatok:
a lakbértámogatás megállapítása ellen benyújtott fellebbezés
elbírálási javaslatát,
a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése
esetén magasabb összegű térítési fizetéséről szóló javaslatot,

Lr. 1. § (3) bek. és 48. § (9) bek.
Lr. 1. § (3) bek. és 51.§

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának lakásgazdálkodási feladatokon belül a polgármester hatáskörébe tartozó
alábbi ügy a lakásügyekért felelős szakbizottság hatáskörébe kerül:
a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése
esetén cserelakás felajánlását, illetve a pénzbeli térítés
megállapítását,

Lr. 51. § (2) bek.

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának lakásgazdálkodási feladatokon belül a polgármester hatáskörébe tartozó
lakásgazdálkodási ügyekben döntésre előkészíti sor az alábbival egészül ki:
a helyi gazdaság élénkítése érdekében történő lakásbérbeadást

Lr. 19/A. §

- Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási csoportjának
lakásgazdálkodási feladatokon belül a polgármester hatáskörébe tartozó feladatok közül
törlésre kerül az alábbi feladat:
a lakbértámogatás megállapítását,

Lr. 48. § (8) bek.

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának lakásgazdálkodási feladatokon belül a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok
közül törlésre kerül az alábbi feladat:
kiállítja a lakbértámogatás mértékére vonatkozó igazolást

Lr. 1. § (3) bek. f) pont

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának lakásgazdálkodási feladatokon belül az egyéb lakásgazdálkodási feladat az
alábbi feladattal egészül ki:
előkészíti a családok otthonteremtési támogatásával kapcsolatos
ügyeket

ZMJVK /2016. ( ) önk. rendelet 5. § (3)
bek.

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának lakásgazdálkodási feladatokon belül az egyéb lakásgazdálkodási feladatok
közül alábbi feladatok törlésre kerülnek:
A közgyűlés hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási
ügyekben döntésre előkészíti:
az időskorúak lakbérengedménye megállapítása vagy
elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálási
javaslatát,
A polgármester hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási
ügyekben döntésre előkészíti:
az időskorúak lakbérengedményének megállapítását,

Lr. 1. § (3) bek.

Lr. 48/A. § (7) bek.

- A Közgazdasági Osztály Számviteli Csoport feladatait felsoroló szövegrész az alábbi
feladatokkal egészül ki:
vezeti az önkormányzati vagyonról, annak értékéről és a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI.
változásairól szóló nyilvántartást,
törvény 10. § (1) bek.
a Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §
az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyon
nyilvántartási
és
adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992.
(XI.6.) Korm. rendelet
Vásárlással, építéssel megszerzett önkormányzati vagyon az államháztartás számviteléről szóló
önkormányzaton belüli kezelő (intézmény) részére történő 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
átadása esetén kezdeményezi a nyilvántartások közötti ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
átvezetést,
az üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonelemekre vonatkozóan az államháztartás számviteléről szóló
a vagyonkezelőktől begyűjti a leltárakat,
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
figyelemmel kíséri az ingatlan vagyon gyarapodását, 2011. évi CLXXXIX. törvény
csökkenését, ennek alapján kezdeményezi a vagyonleltárba való ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
felvételét, illetve törlését,
kiállítja a befejeződött beruházások és felújítások üzembe az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
helyezési okmányát a Beruházási és tervezési csoport törvény
kezdeményezésére,
ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
gondoskodik az ingatlanvagyon kataszter felfektetéséről, 147/1992. (XI.6.) Korm. rend. 1. § ZMJVK
folyamatos és naprakész vezetéséről a hatályos jogszabályok 4/2013. (II.8.) önk. rend.
szerint, a kezelők, üzemeltetők, beruházók, az önkormányzat
intézményei, gazdasági társaságai, a hivatal szakosztályai, a
Műszaki Osztály által szolgáltatott adatok és bizonylatok alapján,
részt vesz az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési 147/1992. (XI.6.) Korm. rend. 5. §
Program) szerinti kötelező statisztikai adatszolgáltatások ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
elkészítésében (1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában
lévő ingatlanvagyonról),
elkészíti az 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti 2011. évi CLXXXIX. törvény
kimutatásokat (kimutatást),
147/1992. (XI.6.) Korm. rend.
ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
biztosítja a kormányrendeletben előírt értékegyezőséget a a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
kataszteri és a számviteli nyilvántartások között,
165. §
ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.

- A Közgazdasági Osztály Pénzügyi Csoport feladatait felsoroló táblázatban az alábbi
szövegrész helyébe:
Elvégzi az Európai Uniós projekthez kapcsolódó pénzügyi 2011. évi CXCV tv. 27.§.
feladatokat, együttműködve az e célra létrejött társulás
munkaszervezetével

az alábbi szövegrész lép:
Elvégzi az Európai Uniós projekthez kapcsolódó pénzügyi 2011. évi CXCV. tv. 6/C. §.
feladatokat, együttműködve az e célra létrejött társulás
munkaszervezetével

- A Műszaki Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6.
Fenntartható városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Integrált Területi Programja (ITP) Projektmenedzsmenttel kapcsolatos
feladatok:
Az ITP előkészítése, végrehajtása és monitoring tevékenysége
során ellátja a szakterületét érintő feladatokat.

Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok:
Félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott
időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével:
- beszerzési eljárás tárgya
- beszerzés becsült értéke
- beszerzési eljárás megindításának időpontja
- beszerzési eljárás fajtája
- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb ajánlati
ár vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat)
- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe
- a rendelet 5. § (3) bekezdésének alkalmazására sor került-e
- tárgyalásra sor került-e
- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő javaslata
- döntéshozatal időpontja
- nyertes ajánlattevő neve és címe
- nyertes ajánlat nettó értéke

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból
megvalósuló beszerzésekről szóló 12/2006. (III.07.)
önkormányzati rendelete

Beruházási és tervezési csoport
Feladat megnevezése
javaslatot tesz a közmű-, mély- és magasépítési munkák
beruházásának pénzügyi tervezésére (költségvetési tervezésre),
gondoskodik az építési és a vízgazdálkodási törvényeknek
megfelelően a helyi építési szabályzatban, illetőleg szabályozási
tervben előírt és a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyott
közművek terveztetéséről, szükség szerinti engedélyeztetéséről,
illetve
kiépítéséről,
ezek
önkormányzati
vagy
magánkezdeményezésű megvalósításáról, szükség szerint a
Városüzemeltetési csoporttal történő egyeztetést követően,
gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, közparkolók és
műtárgyaik terveztetéséről, szükség szerinti engedélyeztetéséről,
kiépítéséről, a helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek,
illetve a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak
megfelelően,

Feladatot meghatározó jogszabály
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. 4. § (1)(3) bek.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 28. § (1) bek.

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. és
végrehajtási rendeletei
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006 (III.07.) önk. rend.
20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a Közbeszerzési
Szabályzatról
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a csoport 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei
feladatkörébe tartozó egyéb beruházások terveztetéséről és szükség ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend.
szerinti engedélyeztetéséről,
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv.
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet
7/2006. (V.24.) TNM rend.
2011. évi CXCV. törvény
közreműködik a csoport feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe
vehető pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok
összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok
tekintetében,
beszerzi a nem engedélyköteles beruházások indításához szükséges 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
állásfoglalásokat, nyilatkozatokat,
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott beruházások 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
vállalkozásba adásáról,
Ptk szerződéseket szabályozó vonatkozó részei

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend.
ZMJVK éves költségvetési rendelete
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet
45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend.
2011. évi CXCV. törvény
szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
közbeszerzési
eljárásokkal
kapcsolatos
feladatokat
a 20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a Közbeszerzési
közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet Szabályzatról
közreműködésével,
a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a Közbeszerzési
meghatározottak szerint a beszerzés tárgya szerinti szakemberként Szabályzatról
és esetenként pénzügyi szakemberként részt vesz az önkormányzat
és a polgármesteri hivatal közbeszerzéseinek lebonyolításában,
koordinálja a beruházások lebonyolítását, végzi a műszaki 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
ellenőrzését, illetve megbízást ad ezen munkák végzésére,
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006. (III.07.) önk. rend.
kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a
megvalósult beruházások aktiválását a Közgazdasági Osztálynál,
az építményt átadja a kezelő részére,
gondoskodik az elkészült közmű üzembe helyezéséről, valamint
vagyonkezelésbe adásáról,
a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására 181/2003.(XI.5.) Korm. rendelet
vonatkozóan, a csoport által lebonyolított beruházások
tekintetében,
a csoport által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában
gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,
szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok víziközmű fejlesztési feladatainak ellátásához,
közreműködik a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. által
lebonyolított önkormányzati beruházások megvalósításában,
biztosítja az építéshatóság által előírt parkoló megváltásból az ZMJVK a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról
önkormányzat által kiépítendő közparkolók kialakítását,
szóló többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önk.
rend.
előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi
megállapodásokat,
részt vesz az építészeti program, koncepció kidolgozásában, a RRT, ZÉSZ, OTÉK, Étv.
megvalósíthatóság feltételeinek tisztázásában,
a megvalósult ingatlant átvezetteti a földhivatali ingatlan- 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet
nyilvántartásban,
pályázati rendszert működtet a lakóépületek felújításának ZMJVK 45/2007. (XI.30.) önk. rend.
önkormányzati támogatására,
közreműködik a közlekedési koncepció kidolgozásában, 1988. évi I. törvény
gondoskodik annak megvalósításáról,
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület döntéseit, szervezi 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. §
és ellenőrzi a döntések végrehajtását,
az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2) bek.
intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok
végrehajtása során biztosítja a nyilvánosságot és a közösségi
ellenőrzés lehetőségét az e törvényben és más jogszabályokban
meghatározott módon,
gondoskodik az érdekelt természetes személyek, jogi személyek és 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2) bek.
jogi személyiség nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és
lehetőséget ad részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre,

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a feladatkörébe sorolt 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
felújítások terveztetéséről és szükség szerinti engedélyeztetéséről, ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv.
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet
7/2006. (V.24.) TNM rendelet
322/2015. (X.30.) Korm.rendelet
beszerzi a nem engedélyköteles felújítások indításához szükséges 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
állásfoglalásokat, nyilatkozatokat,
93/2012.(V.10.) Korm.rendelet
312/2012.(XI.8.) Korm.rendelet
gondoskodik a
költségvetésben
jóváhagyott
felújítások 2015. évi CXLIII törvény és végrehajtási rendeletei
vállalkozásba adásáról,
PTK szerződéseket szabályozó vonatkozó részei
ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rendelet
ZMJVK költségvetési rendelete
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend.
gondoskodik az önkormányzati pályázatokhoz szükséges, valamint 2015. évi CXLIII. tv. törvény és végrehajtási
az intézkedési tervnek megfelelő tanulmánytervek készíttetéséről, rendeletei
azok tárgya szerint szakmailag illetékes hivatali szervezeti egység ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
bevonásával,
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006. (III.07.) önk. rendelet
gondoskodik a tervpályázati eljárások lefolytatásáról szükség 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
szerint a Főépítészi Osztály bevonásával,
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006. (III.07) önk. rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
Közgazdasági osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez szükséges
dokumentumokat.

Vagyongazdálkodási csoport
Ingatlanhasznosítás körében:
közreműködik az önkormányzat
vagyonstratégiájának előkészítésében,

hosszú

és

középtávú a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 140. § (1) bek. a) pont,
ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend.
döntésre előkészíti az ingatlanok hasznosítását (így különösen a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
értékesítését, bérbeadását, stb.),
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény
ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. ZMJVK 6/2007.
(II.9.) önk. rend.
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
gondoskodik az állam elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozat 14. § (2) bek.
beszerzéséről,
a vagyon hasznosítására, valamint a vagyon tulajdonjogának a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
átruházására vonatkozó szerződés megkötése előtt beszerzi a 3. § (2) bek., 11. § (10) bek., 13. § (2) bek.
szervezet átláthatóságáról szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot,
ellátja a feladat és hatásköri törvényben a településfejlesztéssel, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
ingatlanvagyon gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati, megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
polgármesteri és jegyzői feladatokat,
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 138. § (1) bek. i) pont, 140. § (1) bek. j) pont
ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend.
ellátja az önkormányzati törvényben, a feladat és hatásköri a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
törvényben, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben a évi CLXXXIX. törvény 107. §, 109. § (4) bek., 143. §

vagyonhasznosítással
kapcsolatos
közgyűlési,
bizottsági,
polgármesteri és jegyzői feladatok döntésre történő előkészítését és
a végrehajtással kapcsolatos szervezési és adminisztratív
feladatokat,

(4) bek. i) pont
ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. ZMJVK 18/2006.
(IV.14.) önk. rend. ZMJVK 4/2007. (II.9.) önk. rend.
ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. ZMJVK 49/2008.
(XII.23.) önk. rend.
tulajdonosi jogkör gyakorlója (polgármester, Gazdasági Bizottság, ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
Közgyűlés) részére döntésre előkészíti és előterjeszti a ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend.
hasznosításra (így különösen bérbeadás) javasolt ingatlanokat,
a tulajdonosi jogkör gyakorlója által hozott döntések, bizottsági és ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
közgyűlési határozatok végrehajtásában való közreműködés, a ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend.
végrehajtásban részt vevő más szervezeti egységek feladatainak
összehangolása, koordinálása,
előkészíti és lebonyolítja a pályáztatás útján hasznosításra kerülő ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
ingatlanvagyonnal kapcsolatos teendőket, a pályázati hirdetmény ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend.
elkészítésétől kezdve a pályázati eljárás lebonyolításán át a ZMJVK 4/2007. (II.9) önk. rend.
szerződéskötésig,
előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó tulajdonosi ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
jognyilatkozatokat és hozzájárulásokat,
közreműködik a vagyont érintő interpellációk, hivatalvezetői ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
fogadónapokon felmerült kérdések, panaszok megválaszolásában, ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend.
illetve elintézésében,
ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend.
javaslatot tesz a polgármester részére az újonnan létesített, illetve ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
tulajdonba került ingatlanok kezelőjének kijelölésére, illetve a ZMJVK 18/2006. (IV.14.) önk. rend. ZMJVK
kezelő megváltoztatására,
49/2008. (XII.23.) önk. rend.
közreműködik a rendezetlen tulajdoni állapotú ingatlanok ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
tulajdonjogi rendezésében,
javaslatot tesz a komplex ingatlanhasznosítási ügyekben a ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
tulajdonosi jogokat gyakorlók (polgármester, Gazdasági Bizottság, ZMJVK 18/2006. (IV.14.) önk. rend. ZMVJK 4/2007.
Közgyűlés) részére,
(II.9) önk. rend. ZMJVK 46/2007. (II.9.) önk. rend.
ZMJVK 47/2004. (XII.3.) önk. rend.
a hosszú és középtávú vagyonstratégia végrehajtása keretében ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
javaslatot tesz a fejlesztésre kerülő területek, illetve ingatlanok
kijelölésére,
javaslatot tesz és közreműködik a városfejlesztési szempontból ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
szükséges, stratégiailag fontos ingatlanok megszerzésében,
ZMJVK 18/2006. (IV.14.) önk. rend.
előkészíti és végrehajtja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
stratégiai, közgyűlési döntéseket,
ZMJVK 18/2006. (IV.14.) önk. rend.
ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend.
feladata a hivatal szervezeti egységei által leadott igények alapján a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény
az önkormányzati beruházásokhoz szükséges területszerzések,
ingatlanvásárlások (akár kisajátítási eljárás keretében történő)
lebonyolítása, művelési ág megváltoztatására irányuló eljárások
lebonyolítása,
az önkormányzati ingatlanok más szerv által történő ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulást ad ki,
a Csoport által kezelt tervdokumentációk (fejlesztési, felújítási ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
stb.) vonatkozásában gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,
Közreműködik a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti vagy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
rekreációs célú földhasználati szerződések megkötése során.
2013. évi CXXII. törvény, ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk.
rend.
Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
Közgazdasági osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez szükséges
dokumentumokat.
Vagyon-nyilvántartás körében:
előkészíti és végrehajtja az önkormányzati vagyon elemeinek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
forgalomképesség szerinti besorolását és szükség szerinti 5-6. §, 18. § (1) bek.
átsorolását,
egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak
önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi

XXXIII. törvény 7. § (4) bek., 18. § (1) bek., 20. § (2)
bek., 22. § (6) bek., 23. § (2) bek.
ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
vásárlással, építéssel megszerzett vagyon esetén az aktiválást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
kezdeményezi és gondoskodik, hogy a vagyon a kezelőhöz évi CLXXXIX. törvény
kerüljön. Ha a kezelő még nincs kijelölve, kezdeményezi a kezelő ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
kijelölését,

Városüzemeltetési csoport
- Feladat megnevezése
javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok
pénzügyi tervezésére (költségvetés tervezésre),
ellátja
az
önkormányzat
finanszírozásával
történő
szennyvízcsatornázással
és
ivóvízellátással
kapcsolatos
önkormányzati feladatokat az építési engedélyezési eljárásoknál az
Építéshatósági Osztály közreműködésével,
gondoskodik a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek,
vízelvezető
árkok
karbantartásáról,
csapadék-csatornák
tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről,
gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult
közművekhez utólagosan csatlakozó ingatlanok esetében az
érintett ingatlan-tulajdonosokat terhelő befizetések előírásáról
(kivetéséről) megállapodás alapján vagy határozat formájában és
együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések
behajtásában,
gondoskodik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséről közszolgáltatás keretében,

-

Feladatot meghatározó jogszabály

1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bek. a), c), d), f), (2)
bek., 16. § (5) bek., 17. § (3) – (4) bek.

ZMJVK a közművesítési hozzájárulásról szóló
32/2013. (IX.27.) önkormányzati rend.

ZMJVK a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
48/2013. (XII.20.) önk. rend.
együttműködik az ivóvízellátó, a szennyvízelvezető és –tisztító 1995. évi LVII. törvény 7. § (3) bek.
rendszer üzemeltetőjével a közszolgáltatással kapcsolatos
feladatokban,
szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok víziközmű rekonstrukciós feladatainak ellátásához,
előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi
megállapodásokat,
vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok
gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása,, vízgazdálkodási információs
rendszer létrehozása, működtetése.
ellátja a jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így
különösen:
a.) kiadja a hatósági engedélyt olyan kút létesítéséhez,
használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi
vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését
szolgálja, valamint kizárólag a talajvíz felhasználásával
működik,
b.) kiadja a hatósági engedélyt az 500 m3/év mennyiséget nem 2011. évi CCIX. törvény
meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz 178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4. § (2) bek. a) pont,
elszikkasztását szolgáló közműpótló létesítmény megépítéséhez, 379/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bek.
használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez,
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. b)-c)
c.) elrendelheti a közműpótló létesítmény megvalósítását, pont, 24. § (4) bek., 24. § (7) bek. , 25. § (1) bek. a)-b)
átalakítását, megszüntetését, ha a jogellenes vagy káros pont,
létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. § (2) bek.
hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és
közegészségügyi
követelményeket
rögzítő
jogszabályi
rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi,
d.) nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről,
e.) gondoskodik a vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás
ellenőrzéséről
f.) határoz a település belterületén a vizek természetes

áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a
szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában,
dönt a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot
helyreállításáról,
g.) határoz a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel
összefüggő hatáskörében eljárva a szolgáltatót és a fogyasztót
érintő jogokról és kötelezettségekről,
hozzájárul a közterületi vízvételi hely áthelyezéséhez,
megszüntetéséhez,
kiadja a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó közmű
tulajdonosi hozzájárulást,
ellátja a csapadék-vízelvezető rendszer szakági nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat, ezzel kapcsolatosan folyamatosan
egyeztet az önkormányzat térinformatikai feladatokat ellátó
munkatársaival
képviseli az önkormányzatot, mint víziközmű tulajdonost a
víziközmű-hálózatra vonatkozó tervegyeztetések során,
elkészíti a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedély
megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, valamint benyújtja
az engedélyező hatóságnak,
ellátja
a
polgármester
vízgazdálkodással
kapcsolatos
államigazgatási feladat- és hatáskörét, így különösen:
 elrendeli az árvíz- és belvízvédekezéssel, valamint a helyi
vízkárelhárítással kapcsolatos – a külön jogszabályban
meghatározott államigazgatási feladatok körében – a
kitelepítést, a kimenekítést, a visszatelepítést, továbbá
közreműködik az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok
végrehajtásában,
 közreműködik az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság
jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásában,
 gondoskodik a közerők – ezen belül a polgári védelmi
szervezetbe beosztottak és a közfoglalkoztatottak -, továbbá a
védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és felszerelések
összeírásáról, nyilvántartásáról, szükség szerinti mozgósításáról,
továbbá a közerők – ezen belül a polgári védelmi szervezetbe
beosztottak és a közfoglalkoztatottak – általános ellátásáról,
 megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a
visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a
végrehajtásról,
 gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés
érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételéről,
 gondoskodik a védekezésben részt vevők egészségügyi
ellátásáról, továbbá a kitelepítés, a kimenekítés, a mentés és
visszatelepítés során a járványok megelőzésével és elhárításával
kapcsolatos intézkedésekről, az egészségügyi államigazgatási
szerv közreműködésével,
 megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a
védekezéssel kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben
keletkezett helyreállításhoz szükséges intézkedéseket,
 a közműves vízellátással összefüggő államigazgatási feladat- és
hatáskörében – a képviselő-testület által jóváhagyott tervnek
megfelelően – elrendeli a vízfogyasztás korlátozását,
 hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése
céljára, történő rendszeres igénybevételéhez ,
 ellátja a vízügyi igazgatási szervnek szakmai irányításával a
saját szervezettel védekező települések által fenntartott
műveken az árvíz- és belvízvédekezés műszaki feladatait a
település közigazgatási határán belül
feladata a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (4) bek.

1995. évi LVII. törvény 17. § (3) bek., (4) bek., (6)
bek., (7) bek., (8) bek.
ZMJVK a víz-gazdálkodási közfeladatok ellátásáról
szóló 47/2008. (XI.28.) önk. rend.
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (2) bek.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének

jegyzékében megfogalmazott környezet és természetvédelmi,
köztisztasági és településtisztasági, köztemetők fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátása, azok megszervezése, testületi
döntések előkészítése e területen, a közszolgáltatások
megszervezése, feladat ellátások ellenőrzése,

gondoskodik
a
város
környezetvédelmi
programjának
végrehajtásáról, előkészíti a környezetvédelmi zaj és
rezgésvédelmi helyi szabályok megalkotását, majd gondoskodik
azok végrehajtásáról,
gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról,
őrzéséről, fenntartásáról, védetté nyilvánításáról,
gondoskodik az előzetes vizsgálatra, a környezeti hatásvizsgálatra,
az
egységes
környezethasználati
vizsgálatra
kötelezett
tevékenységekre
vonatkozó
hirdetmények
közzétételéről,
tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel
időpontjáról, módjáról
eljár a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörében,

eljár a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott
elszállítására és kezelésére kötelező hatósági ügyekben,
hulladékgazdálkodási bírságot szab ki,

hulladék

a városüzemelés körében kiemelt feladata a köztisztasági,
településtisztasági feladatok ellátásának megszervezése, a munkák
vállalkozásba adása és ellenőrzése,
gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről,
ellátja a városban és a megye területén a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,

feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők, parkok,
játszóterek fenntartása, gondozása, valamint az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanok zöldfelületeinek gondozása, e

általános szabályairól
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
284/2007. (X.29.) Korm. rend. a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól
ZMJVK a környezetvédelemről szóló 17/2008.
(IV.25.) önk. rend.
ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 53/2012. (XI.30.) önk. rend.
ZMJVK a köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.03.) önk. rend.
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének
általános szabályairól
ZMJVK a környezetvédelemről szóló 17/2008.
(IV.25.) önk. rend.
ZMJVK a helyi jelentőségű természeti értékek
védelméről szóló 32/2001. (X.26.) önk. rend.
a környezeti hatásvizsgálat és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 3. § (4) bek., 5. § (6)
bek., 5/A. § (6) bek., 5/B. § (7) bek., 8. § (2) bek., 9. §
(6) bek., 21. § (3) bek., (6) bek., (8) bek.
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
317/2013. (VIII.28.) Korm. rend. a közszolgáltató
kiválasztásáról
és
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésről
15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi
hulladékgazdálkodási tervekről
310/2013. (VIII.16) Korm. rend. a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra
vonatkozó részletes szabályokról
ZMJVK a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.) önk. rend.
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. §
(6) bek.
271/2001. (XII.21.) Korm. rend. a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának
és megállapításának módjáról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének
általános szabályairól
ZMJVK a köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.03.) önk. rend.
ZMJVK a köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.03.) önk. rend.
ZMJVK a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.) önk. rend.
ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 53/2012. (XI.30.) önk. rend.
ZMJVK a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi
igénybevételének szabályairól szóló 38/1997. (XI.6.)
önkormányzati rend.
ZMJVK a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei
igénybevételének szabályozásáról szóló 62/2012.
(XII.27.) önk. rend.
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi
CCXI. törvény és végrehajtási rendeletei
ZMJVK a köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.03.) önk. rend.

munkák vállalkozásba adása és a szolgáltatás ellenőrzése, köztéri
műalkotások fenntartása, karbantartása,
ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és
állategészségüggyel, állattartással, valamint az állatok védelmével kíméletéről
kapcsolatos feladatokat,
41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi
szabályzat kiadásáról
245/1998. (XII.31.) Korm. rend. a települési
önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével,
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes
feladat- és hatásköreiről
ZMJVK az állatok tartásáról szóló 44/2012. (IX.14.)
önk. rend.
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.)
Korm. rend.
ellátja a jegyző ebekkel kapcsolatos hatásköri feladatait,
41/1997. (V.28.) FM rend. az Állat-egészségügyi
szabályzat kiadásáról
ZMJVK az állatok tartásáról szóló 44/2012. (IX.14.)
önk. rend.
településrészi gondnokok munkájának ellenőrzése,
kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét,
részt vesz a városrendezési tervek készítésében, végrehajtásában,
előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a város virágosítását,
irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, 346/2008. (XII.30.) Korm. rend. a fás szárú növények
kivágásával, ültetésével kapcsolatos feladatokat,
védelméről
ZMJVK a fás szárú növények telepítésére vonatkozó
szabályokról szóló 11/2016. (III.11.) önk. rendelet
engedélyezi a közterületen lévő fás szárú növények kivágását,
346/2008. (XII.30.) Korm. rend. a fás szárú növények
védelméről
ZMJVK a fás szárú növények telepítésére vonatkozó
szabályokról szóló 11/2016. (III.11.) önk. rendelet
ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és
betartását, szükség esetén belterületen felszólítja az érintett hatósági felügyeletéről
földhasználót és termelőt a védekezésre, végrehajtja a közérdekű 19/1992. (I.28.) Korm. rend. a helyi önkormányzatok
védekezéssel kapcsolatos feladatokat, közérdekű védekezést rendel és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
el,
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatáskörének
megállapításával
kapcsolatos
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról
221/2008. (VIII.30.) Korm. rend. a parlagfű elleni
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának
és
igénylésének
részletes
szabályairól
ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a méhállomány 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről
nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat,
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
19/1992. (I.28.) Korm. rend. a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatáskörének
megállapításával
kapcsolatos
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról
a méhállományok védelméről és a mézelő méhek
egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet
hatáskörében ellátja a vadkárral kapcsolatos feladatokat,
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 81-81/A. §
ellátja a játszóterek karbantartási feladatait,
78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök
biztonságosságáról
kapcsolatot tart a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 55/2009. (III.13.) Korm. rend. a vásárokról, a
vezetőjével, elvégzi a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket,
piacokról és a bevásárlóközpontokról
ZMJVK a vásárokról és a piacokról szóló 50/2004.

(XII.03.) önk. rend.
zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört 284/2007. (X.29.) Korm. rend. a környezeti zaj és
gyakorolja,
rezgés elleni védelem egyes szabályairól
zajkibocsátási határértéket állapít meg,
284/2007. (X.29.) Korm. rend. a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól
93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási
határértékek megállapításának, valamint a zaj-és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes rendelet a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
ZMJVK a környezetvédelméről szóló 17/2008.
(IV.25.) önk. rend.
a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési 284/2007. (X.29.) Korm. rend. a környezeti zaj és
terv benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére rezgés elleni védelem egyes szabályairól
kötelezheti az üzemeltetőt,
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének
általános szabályairól
szakmai
szempontból
irányítja
a
parkerdő
és
a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő
szabadidőközpontok fenntartását, illetve fejlesztését,
védelméről és az erdőgazdálkodásról
ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők erdőgazdálkodási és 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő
szakirányítási feladatait,
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény végrehajtásának szabályairól
szakhatóságként lép fel a közlekedési hatóság utak építési a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
engedélyezési eljárásaiban elsőfokon a helyi természetvédelemre (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 9. pont
kiterjedően,
szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. melléklet 10.
építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen pontja
létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük
megváltoztatásának
elsőfokú
engedélyezési
eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően,
szakhatóságként lép fel a Nemzeti Hírközlési Hatóság elektronikus a
Nemzeti
Hírközlési
Hatóság
eljárásában
hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint
egyéb műtárgyakkal kapcsolatos elsőfokú eljárásában a helyi egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről
természetvédelemre kiterjedően,
és módosításáról szóló 362/2008. (XII.31.) Korm.
rendelet 1. melléklet 4. pontja
szakhatóságként lép fel a csapadékvízelvezetés elvi vízjogi 223/2014. (IX.04.) Korm.rendelet 11. § (1) bek. g.)
engedélyezési,
vízjogi
létesítési
engedélyezési,
vízjogi pont, 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet
üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési
elsőfokú eljárásban a helyi természetvédelemre kiterjedően,
gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, közparkolók és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról és karbantartásáról a ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve a támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően. 12/2006 (III.07.) önk. rend.
Ezen munkákat vállalkozásba adja és lebonyolítja, biztosítja a
műszaki ellenőrzést stb.
biztosítja a helyi
útüzemeltetését,

közutak,

járdák

és

kerékpárutak

téli a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
ZMJVK a köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról szóló 46/2004 (XII.03) önk. rend.

részt vesz a közlekedési koncepció kidolgozásában, gondoskodik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
annak megvalósításáról,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet

előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak és feltételeinek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
megállapítását,
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját
számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj
ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás
személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel
összefüggő
jogszabályok
módosításáról
szóló
261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet
előkészíti a fizetőparkolók működési rendjére vonatkozó ZMJVK a fizető parkolók működéséről és
változtatások jóváhagyását,
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997 (V.22.) önk.
rend.
együttműködik az állami utak kezelőjével
csomópontok, jelzőlámpák üzemeltetése érdekében,

a

közutak, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet
a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
hozzájárulást ad ki, ellenőrzi az igénybevételt, és a kiadott a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM
hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, illetve tájékoztatja az rend.
érintett szervezeti egységeket a kiadott hozzájárulásokról
Zalaegerszeg város területén a helyi közút nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 26/2005.
(VI.17.) sz. önk. rend.
közútkezelői nyilatkozatot, állásfoglalást, hozzájárulást ad ki a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
építési engedélyezési eljáráshoz, túlsúlyos vagy mérethatárt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM
meghaladó járművek közlekedéséhez, közúthoz történő rendelet
útcsatlakozás, kapubejáró létesítéséhez,
eljár az útépítési hozzájárulás megállapításával, a részletfizetés ZMJVK az útépítési hozzájárulásról szóló 20/2007.
engedélyezésével, a hozzájárulás beszedésével kapcsolatos (IV.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított
ügyekben, együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések 2/2007. (II.09.) számú önk. rend.
realizálásában,
ellátja
az
önkormányzat
kezelésében
lévő
utak a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
forgalomszabályozását, a közúti jelzések elhelyezését és a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.05.)
fenntartását,
KPM- BM együttes rendelet
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006 (III.07) önk. rendelete
szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei
közbeszerzési
eljárásokkal
kapcsolatos
feladatokat
a 20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a Közbeszerzési
közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet Szabályzatról
közreműködésével,
ellátja a közvilágítási berendezések létesítésével, üzemeltetésével
kapcsolatos eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat és
hatásköröket a külön jogszabályban foglalt feltételeknek
megfelelően,
részt vesz a villamosenergia szállítási szerződés megkötésében,
2007. évi LXXXVI. törvény
2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006. (III.07) önk. rendelet.
Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend.
Közgazdasági osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez szükséges
dokumentumokat.
Kiadja a polgármesteri hozzájárulást a közterületen történő fa ZMJV
Közgyűlésének
11/2016.
(III.11.)
telepítéshez.
önkormányzati rendelete a fás szárú növények
telepítésére vonatkozó szabályokról
Közreműködik a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti vagy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
rekreációs célú földhasználati szerződések megkötése során.
2013. évi CXXII. törvény, ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk.
rend.

Stratégiai és pályázati csoport
A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható
városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programja (ITP) Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok:
Javaslatot tesz a kiemelt önkormányzati projekt előkészítésére,
végrehajtására kialakított, a projekt tárgya szerint kijelölt
köztisztviselőkből
álló
horizontális
munkaszervezet
létrehozására, és az abban részt vevő tagok kijelölésére.
A polgármester, a kijelölt alpolgármester és a jegyző együttes
döntése alapján projektmenedzserként vezeti és irányítja a
projektmunkacsoportot,
végzi
az
adott
projekt
projektmenedzseri, illetve projekt-koordinátori feladatait,
gondoskodik a projekt megfelelő adminisztrációjáról.
Előkészíti, kidolgozza az ITP-ben meghatározott célokhoz
illeszkedő, az ITP-ben rögzített vállalásokhoz hozzájáruló
fejlesztéseket.
A kidolgozott projekteket koordinálja, megvalósítja,
végrehajtja.
Az operatív program megvalósítása érdekében kapcsolatot tart
az Irányító Hatósággal, a TOP kedvezményezettekkel és a
Magyar Államkincstárral.
Kidolgozza mind a programmenedzsmenttel, mind a döntéselőkészítéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat és belső
eljárásrendet.
Éves munkatervet készít.
A projektmegvalósítás során gondoskodik a tervezési,
engedélyezési feladatokról, összeállítja a projekthez
kapcsolódó beszerzési dokumentációkat.
Folyamatosan tájékoztatja a programmenedzsert, részére a
szükséges dokumentumokat átadja, a jelentésekhez,
beszámolókhoz adatot szolgáltat.
Beszámol az Irányító Hatóságnak a többéves nemzeti keret, az
éves fejlesztési keret és az éves munkaterv megvalósításában
történt előrehaladásról, az egyes felhívások előrehaladásáról és
a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról.
Koordinálja az ITP keretében megvalósuló fejlesztések
szakmai, műszaki, pénzügyi tervezését, előkészítését;
koordinálja a végrehajtást (közbeszerzési eljárások
bonyolítása, soft tevékenységek és az infrastrukturális
beavatkozások).
Javaslatot tesz a TOP időszakos felülvizsgálata során a
fejlesztési célok és a forráskeret módosítására.
Gondoskodik a projektmenedzsmenttel kapcsolatos minden
eljárás teljes körű dokumentálásáról, azok megőrzéséről és
ellenőrzés esetén az ellenőrző szervezet rendelkezésére
bocsátja.
Feladatkörében közreműködik az operatív program éves-,
majd záró végrehajtási jelentéseinek összeállításához
szükséges részanyagok kidolgozásában, az operatív program
előrehaladási jelentésének elkészítéséhez szükséges szakmai
részanyagok előállításában, az operatív program kötelező
értékelési tevékenységében, és felkérés esetén ezzel
kapcsolatban adatot és információt szolgáltat.
Részt vesz az európai uniós források felhasználásért felelős
miniszter által szervezett csalás és korrupció elleni
képzésekben.
A projektek fenntartási időszaka alatt az érintett szakosztály

bevonásával elkészíti a projekt fenntartási jelentéseket,
beszámolókat készít, adatokat szolgáltat, valamint lebonyolítja
a kapcsolódó ellenőrzéseket.
A befejezett projektek tekintetében vezeti a projekt
dokumentumok
nyilvántartását
és
gondoskodik
a
dokumentumok megőrzéséről.
- Feladat megnevezése
Városfejlesztési rövid, közép és hosszú távú célok tervezésével,
előkészítésével és azok teljesítésével kapcsolatos feladatok
elvégzése.
Terület- és településfejlesztési célok ellátása figyelemmel az
országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióra (OFTK),
valamint a megyei területfejlesztési koncepcióra és a megyei
területfejlesztési programra (ZMTK, ZMTP).
A városfejlesztési tervek előkészítése és előterjesztése a
Gazdasági Bizottság, a Műszaki Bizottság, a polgármester,
illetőleg a Közgyűlés felé.
A város fejlesztésével összefüggő megyei, országos és Európai
Uniós szervezetektől származó információk beszerzése,
értékelése, részvétel a fejlesztési döntések előkészítésében.
A városfejlesztéssel kapcsolatos projekt-tervezés, stratégiai
tervezés, hosszú távú tervezés, ágazati tervezés, előkészítés,
koordináció, elemzések, tenderek, adatbázisok összeállítása.
A település hosszú távú jövőképét és céljait magában foglaló
(„vízió”) Településfejlesztési Koncepció és a középtávú, operatív
jellegű („megvalósítás orientált”) Integrált Településfejlesztési
Stratégia megalkotásának koordinálása.
Közreműködik a 2014–2020 közötti európai uniós források
felhasználását biztosító területi és ágazati operatív programok
előkészítésében, és a programokhoz illeszkedő projektek vagy
projektekből álló projektcsomagok (ITI/ITB) kidolgozásában.
Részt vesz Zalaegerszeg Megyei Jogú Város egyes operatív
programokhoz
kapcsolódó
középtávú
fejlesztési
projektelképzelései kidolgozásában, a projektek generálásában,
valamint az előzetes részletes megvalósíthatósági tanulmányok
elkészítésében.
Közreműködik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város stratégiai
fejlesztési irányai meghatározásában, a Modern Városok
Program, valamint a Területi- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében a megyei jogú városok számára
dedikált forrásokból finanszírozott programalapú kulcsprojektek,
projektcsomagok (ITI/ITB) nevesítésénél, megvalósításánál.
Projektfelelősként biztosítja a Támogató, és a Közreműködő
Szervezet intézményrendszerével való kapcsolattartást.
Pályázatok írása.
Pályázatfigyelés.
Pályázati koordináció, javaslattétel pályázatok benyújtásával
kapcsolatban.
Pályázatok nyilvántartása.
Pályázatok írása, benyújtása.
A pályázati források felhasználásának nyomon követése, az
elszámolások figyelemmel kísérése.
Az Európai Unióhoz kapcsolódó információk nyomon követése.
Kapcsolattartás
a
területfejlesztés
különböző
szintű
intézményeivel.
Kijelölt projektek nyomon követése, lebonyolítása a projekt
munkaszervezettel.

- Feladatot meghatározó jogszabály
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
1996. évi XXI. törvény
218/2009. (X.6.) Korm. rendelet

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet

1

gondoskodik az önkormányzati pályázatokhoz szükséges,
valamint az intézkedési tervnek megfelelő tanulmánytervek
készíttetéséről, azok tárgya szerint szakmailag illetékes hivatali
szervezeti egység bevonásával,
2

gondoskodik a tervpályázati eljárások lefolytatásáról szükség
szerint a Főépítészi Osztály bevonásával,

2011. évi CVIII. tv. törvény és végrehajtási
rendeletei
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006. (III.07.) önk. rendelet
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006. (III.07) önk. rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény

- Az Építéshatósági Osztály feladatait felsoroló táblázat az eljárás fajták vonatkozásában
az alábbival kerül kiegészítésre:
Egyszerű bejelentés: 300 m2-nél kisebb lakóépületek építésének 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A.§, 456/2015.(XII.
bejelentése
29.) Korm r.
/nem közigazgatási eljárás

- Az Adóosztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
ADÓOSZTÁLY
ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a talajterhelési
díjjal, a helyi jövedéki adóval, az államigazgatási eljárási illetékkel és
a gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az egyéb feladat- és
hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat,

üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes rendszereket

1991. évi XX. törvény 140.§ (2)
2003. évi XCII. törvény
1990. évi XCIII. törvény
1990. évi C. törvény
1991. évi LXXXII. törvény
1995. évi CXVII. törvény
2003. évi LXXXIX. törvény
2004. évi CXL. törvény
2003. évi CXXVII. törvény
ZMJVK 29/2004. (VI.18.) önkorm. rendelet
ZMJVK 61/2004. (XII.23.) önkorm. rendelet
ZMJVK 56/2007. (XII.28.) önkorm. rendelet
ZMJVK 10/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet
ZMJVK 12/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet
ZMJVK 16/2015. (V.22.) önkorm. rendelet
37/2015. (XII.28.) NGM rendelet

Adóelőírási Csoport
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat

1991. XX. tv. 140.§ (2) s.)
37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 2. § (1), (2)
végzi a vállalkozások bevallásainak, egyéb nyomtatványainak 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) i.)
kiküldését, valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések 2003. évi XCII. tv. 1.§ (5), 31-34.§, 49-51.§, 172.§
feldolgozását,
1990. évi C. tv. 41. §
37/2015. (XII.28.) NGM rendelet
az adózó kérelmére a bevallott adóelőleget módosítja
2003. évi XCII. tv. 42.§ (1)-(4)
az adózó túlfizetésre vonatkozó utalási, visszautalási kérelemről dönt 2003. évi XCII. tv. 37.§, 38.§, 43.§, 123.§, 151.§ ,
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
végzi a pénzforgalmi tételek könyvelését,
2003. évi XCII. tv. 38.§, 40.§, 43.§, 123.§, 151.§,

végzi a számlaegyenleg értesítések kiküldését,
feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások
adóellenőrzésének lefolytatása,
hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján
határozatot hoz,
adóigazolásokat állít ki,

az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat
tájékoztatást kér, és ad, helyszíni szemlét tart,

gyűjt,

közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében,

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 4. §, 5. §
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) n.)
2003. évi XCII. tv. 43.§ (8)
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.)
2003. évi XCII. tv. 86.§-128/A.
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.)
2003. évi XCII. tv 105.§, 105/A.§,
120.§-129.§
2003. évi XCII. tv. 5/A.§ (5), 85.§, 85/A.§
2/1968. (I. 24.) IM. r 5.§ (2)
32/2005. (X.25.) PM. r. 1. sz. melléklet c.) pont
297/2001. (XII.27.) Korm. r. 3.§ (1) c.)
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) 1.)
2003. évi XCII. tv.
52.§, 53.§, 54.§, 55/B.§, 119.§ (1)
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)
1990. évi C. tv. 1.§-8.§
1991. évi IL. tv.
2006. évi V. tv.
2003. évi XCII. tv.

követelést jelent be, számlaegyenleget közöl, valamennyi adónem
vonatkozásában, a Cégközlönyben közzétett módon a felszámolási-,
végelszámolási-, csődeljárás, kényszertörlési eljárások során,
melyeket figyelemmel kísér és kapcsolódó adóigazgatási eljárást
kezdeményez és folytat le,
határozattal az adó megfizetésére kötelezi az adótartozásért 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.)
jogszabály alapján helyt állni köteles személy (eke)t, ha az adózó az 2003. évi XCII. tv 35.§
esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani, nem lehet.

ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, 2003. évi LXXXIX. tv. 11.§, 21/A.§, 24.§, 25.§
adatszolgáltatás felülvizsgálatával, rendeletalkotással kapcsolatos
feladatokat
a gépjárműadó megállapítása hatósági adatszolgáltatás alapján 1991. évi XX. tv. 140. § (2) m.)
(adókivetés).
1991. évi LXXXII. tv.
2003. évi XCII. tv 125.§ (2), (4), (5), (6), (7);
176.§ (1);
teljesíti a feladatköréhez
tartozó ügyekkel kapcsolatos 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)
megkereséseket, megkeresésre, valamint az önkormányzati adókra 2003. évi XCII. tv. 5/A. §, 53.§
vonatkozóan környezettanulmányt készít,
méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.), f.)
környezettanulmányt készít, határozatot hoz,
2003. évi XCII. tv. 133.§ (1)-(9), 134.§ (1)-(3),
elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt információs
anyagokat, értékeléseket és beszámolókat az illetékes központi
szervek, hivatal szervezeti egységei, képviselő-testület és a
lakosság felé,
ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával kapcsolatos
feladatokat
a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű
módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult
szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása
ellátja a helyi jövedéki adó nyilvántartásával, bevallásával,
megfizetésével, adóztatásával, adatszolgáltatási kötelezettségével,
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat
hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján
határozatot hoz,

1990. évi C. tv. 8.§ (2), 42/B.§ (1), (3),
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) s.), h.), k.)
2003. évi XCII. tv. 1.§ (5)
37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 6. §
2003. évi XCII. tv. 176.§ (3)-(9)
1995. évi CXVII. tv. 17.§ (4), 1. sz. mell. 9.4.;
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),
2003. évi XCII. tv 135.§, 136.§,
2004. évi CXL tv. 30.§
2003. évi CXXVII. tv. 5.§ (9), 67/A. § (1-5),
116/C.§, 121/A.
1991. évi IL. tv. 2013. évi V. tv.
2006. évi V. tv.

Adóeljárási csoport:
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat,
figyelemmel kíséri a hátralékos adózók folyószámláit,
végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a hatályos
jogszabályok szerint,
teljesíti, elvégzi a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos
megkereséseket,
lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen tartozások,
adók módjára történő végrehajtását,
kiállítja az adó-és értékbizonyítványokat
hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba
adótartozásokat,
közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében,

az

javaslatot tesz az adókra vonatkozóan, a részletfizetés, fizetési
halasztás, egyéb méltányossági ügyekben,
képviseli a hivatalt a csődeljárás, felszámolási és végelszámolási
eljárás során
javaslatot tesz az adótartozásért jogszabály alapján helyt állni köteles
személy(eke)t adófizetési kötelezésére, ha az adózó az esedékes adót
nem fizette meg és azt tőle behajtani nem lehet.
a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű
módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult
szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása

1991.évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.), s.)
13/1991. (V.21.) PM. r.
2003. évi XCII. tv. 150.§, 150/A. §
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.)
1994. évi LIII. tv.
2003. évi XCII.tv. 81-82.§,144.§-164/A.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.) 1994. évi LIII. tv.
2003. évi XCII. tv. 5/A.§, 53. §
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), r.)
1994. évi LIII. tv.
2003. évi XCII. tv. 81.§ d.), 144.§-164/A.§
37/2015. (XII.28.) NGM rendelet
1990. évi XCIII. tv. 101.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)
2003. évi XCII. 35.§ (2) a.)
2013. évi V. tv. 7:94.§
1990. évi C. tv. 1.§-8.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)
1991. évi XX. törvény 140.§ (2) e.), f.)
2003. évi XCII. tv. 133.§
(1)-(9), 134.§ (1)-(3)
1991. évi IL. tv. 2013. évi V. tv.
2006. évi V. tv.
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.)
2003. évi XCII. tv 35.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),
2003. évi XCII. tv 135.§, 136.§,
2004. évi CXL tv. 30.§

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2016. június 29.
dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. nem lakás célú helyiségbérlet
(Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.) iránti kérelme
ZMJVK 103/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül
2016. június 20. napjától 2017. június 19. napjáig terjedő határozott időre a
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. szám alatti épület I. emelet bal oldali
irodaegyüttesét, összesen 54 m2 alapterületű helyiségeit bérbe adja a Kvártélyház

Szabadtéri Színház Kft. részére egyedi döntéssel megállapított 11.858,- Ft+Áfa/hó
bérleti díjért.
A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú
hasznosítás esetén a megállapodás - 60 napos felmondási idő kikötésével felmondható.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költség megfizetése a bérleti
díjon felül a bérlőt terhelik. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével
növelten kerül megállapításra.
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadékot köteles fizetni.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. június 20.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 104/2016. (VI.16.) sz. határozata
I.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának megfelelően, az
alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a polgármesteri rendelkezésű keret terhére:
Alapítvány megnevezése

Ssz.

Cél

Ady Iskola Izsák Imre
Alapítványa

1.

kerékpártábor szervezése

Támogatás
összege
50.000 Ft

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

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

II.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának megfelelően, az
alábbi alapítvány részére biztosít támogatást:
Ssz.

1.

Alapítvány
megnevezése
Kisebbségekért - Pro
Minoritate Alapítvány

Pályázott cél
bemutatkozás
Tusnádfürdőn

Támogatás
összege
1.000.000 Ft

Költségvetési
sor
rendezvény,
kommunikáció,
reprezentáció

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

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

III.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Landorhegy városrész Településrészi
Önkormányzat javaslatának megfelelően, az alábbi támogatást biztosítja:
Ssz.

Alapítvány megnevezése

Cél

Zárda Utcai Időskorúak
Otthonáért Alapítvány

1.

ápolási eszközök vásárlása

Támogatás
összege
60.000 Ft

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

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

IV.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság 87/2016/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítványok
részére biztosít támogatást:
Ssz.

Alapítvány
megnevezése

Pályázott cél

Támogatás
összege

Költségvetési
sor

1.

Besenyő a 2000-es
Években Alapítvány

Generációk kézfogása
(Nyomdaköltség, dekorációs
és egyéb anyagok vásárlása)

20.000 Ft

2016. évi közösségi,
művészeti pályázatok

2.

JAVK Olvasóinkért
Könyvtári Alapítvány

Olvasótábor szervezése
kulturális hátránnyal küzdő 612 éves gyerekek részére
(Belépődíjak)

50.000 Ft

2016. évi közösségi,
művészeti pályázatok

3.

Egerszegi Fúvószene
Alapítvány

XVI. Zalaegerszegi
Fúvószenekari Találkozó
lebonyolítása
(Jogdíj megfizetésére)

30.000 Ft

2016. évi közösségi,
művészeti pályázatok

4.

Izsák Imre „Az
oktatás jövőjéért”
Alapítvány

Izsák tábor program
Bázakerettye
(Szállásköltség)

50.000 Ft

2016. évi közösségi,
művészeti pályázatok

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

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

V.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 102/2016/2. sz.
határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást:
Támogatás
összege

Költségvetési
sor

Ssz.

Alapítvány megnevezése

Pályázott cél

1.

A Tanulókért és az
Iskoláért Ady Alapítvány

A gimnázium 25.
évfordulójára tervezett
kiadvány megjelentetése

50.000 Ft

Egyéb szervezetek
támogatása

2.

Kéz a Kézben
Gyerekeinkért Alapítvány

Osztályterem
megnagyobbítása az
Öveges J. Általános
Iskolában

70.000 Ft

Egyéb szervezetek
támogatása

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

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszában
beérkezett államigazgatási észrevételek elfogadása
ZMJVK 105/2016. (VI.16.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az építési szabályzat
módosításának véleményezési szakaszában beérkezett, jelen előterjesztés 2.
számú mellékletében szereplő véleményeket, javaslatokat, illetve
véleményeltéréseket megismerte és elfogadja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az építési szabályzat
módosításának véleményezési szakaszában beérkezett, jelen előterjesztés 3.
számú mellékletében szereplő javaslatokat megismerte és tervezői indokok
alapján azokat nem fogadja el.
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az építési szabályzat
módosításának véleményezési szakaszában beérkezett, az előterjesztés 4.
számú mellékletében szereplő partnerségi véleményeket megismerte és az 5.
számú mellékletben található válaszokat elfogadja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat alapján a
településrendezési eszköz végleges tervezetét a véleményezési eljárás lezárulta

után küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek, majd
jóváhagyásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2016. július 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Területrendezési hatósági eljárás megindításához szükséges döntés meghozatala
ZMJVK 106/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Településszerkezeti tervének módosítását megalapozó, az erdőgazdálkodási térség
megyei tervvel való összhangjának megteremtésére irányuló területrendezési
hatósági eljárás megindításával egyetért. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a
térségi területfelhasználási engedély kérelmet nyújtsa be a Zala Megyei
Kormányhivatalhoz.
Határidő:
Felelős:

2016. július 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A helyi tömegközlekedés 2016. évi központi támogatása
ZMJVK 107/2016. (VI.16.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - megerősítve a 2015. évi
zárszámadásról szóló 14/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletben foglaltakat nyilatkozik arról, hogy 2015. évben a helyi tömegközlekedés ellátásához 2015.
évre vonatkozóan 125.000 eFt működési célú, saját forrásból származó, vissza
nem térítendő támogatással járult hozzá. 2016. évben a tárgyévet megelőző
évre vonatkozó támogatási összeg nem került kifizetésre. Fejlesztési célú
támogatás 2015. évben nem volt.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi tömegközlekedést – a
Zala Volán Közlekedési Zrt-vel (2015. január 1-től Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.) megkötött Közszolgáltatási
Szerződés alapján - 2016. január 1-jétől 2016. 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 2015.
január 1 – 2016. december 31. közötti időtartamra.

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatására” vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2016. június 22.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Gébárti út 0575/23 és 0575/24 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához
szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala
ZMJVK 108/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási engedélyezési
eljárás lefolytatásához a terület-felhasználási célt az alábbiakban határozza meg:
- Zalaegerszeg, Gébárti út 0575/23 és a 0575/24 hrsz-ú ingatlanok lakótelek
kialakítása és lakóépület építése céljából kerülnek belterületbe.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresések függvényében
a belterületbe vonási eljárásokat folytassa le.
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Balatonberényi önkormányzati üdülők hasznosítása
ZMJVK 109/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályáztatás nélkül értékesíti a
Balatonberény 1104 hrsz-ú, 337 m2 alapterületű, kivett beépített terület
megnevezésű, a Balatonberény 1105 hrsz-ú, 403 m2 alapterületű, kivett beépített
terület megnevezésű, valamint az ezen ingatlanokon található Balatonberény 1105/A
hrsz-ú, 200 m2 alapterületű, üdülőépület megnevezésű (természetben Balatonberény,
Béke u. 55. sz. alatti II. számú önkormányzati üdülő) ingatlanokat Fazekas Krisztina
(2364 Ócsa, Őrház u. 20.) és Szűcs Gábor (2364 Ócsa, Őrház u. 20.) részére.
Az ingatlanok eladási ára bruttó 15.200.000,- Ft.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Amennyiben az adásvételi szerződés aláírására határidőben nem kerül sor, a
közgyűlés felhatalmazza a polgármestert pályázati kiírás megjelentetésére a
határozatban megállapított eladási áron.
Az ingatlanokat terhelő jelzálogjog törléséről ZMJV Önkormányzata gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg 4547/2 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítése
ZMJVK 110/2016. (VI.16.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló Zalaegerszeg 4547/2 hrsz-ú, 673 m2 nagyságú,
kivett közút megnevezésű ingatlan a Zalai GEO-CENTRUM Kft. által 2015.
november 3–án készített 40/2016 munkaszámú változási vázrajz szerint
telekkönyvileg megosztásra kerüljön.

A telekalakítási eljárás során a Zala Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya út
átminősítésről szóló határozata alapján keletkezik a zalaegerszegi 4547/4 hrszú, kivett magánút megnevezésű, 283 m2 nagyságú ingatlan, mely
forgalomképes.
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elcseréli a Zalaegerszeg 4547/4
hrsz-ú, kivett magánút megnevezésű, 283 m2 nagyságú ingatlant a Tóth András
(Zalaegerszeg, Kikelet u. 6/A. 2. sz.) és Tóth Józsefné (Zalaegerszeg, Erdész u.
24.sz.) tulajdonában álló Zalaegerszeg 4548/2 hrsz-ú, 132 m2 nagyságú,
magánút megnevezésű ingatlannal.
Az ingatlancsere előtt az önkormányzat által már el nem végzett, de a
Zalaegerszeg 4547/4 hrsz-ú ingatlan magánút minősítésének megfelelő
használatát lehetővé tevő karbantartási feladatok bruttó 304.500,- Ft költsége
csökkenti a Zalaegerszeg 4547/4 hrsz-ú ingatlan értékét. Mindezek alapján az
ingatlanok forgalmi értéke az alábbi:
A Zalaegerszeg 4547/4 hrsz-ú magánút forgalmi értéke - bruttó 2.424,- Ft/m2
fajlagos érték alapján számítva - bruttó 686.000,- Ft (ÁFA nélküli).
A Zalaegerszeg 4548/2 hrsz-ú magánút forgalmi értéke - bruttó 3.500,- Ft/m2
fajlagos értéke alapján számítva - bruttó 462.000,- Ft (ÁFA nélküli).
Vevőknek az elcserélt ingatlanok forgalmi értékének különbözeteként
mutatkozó bruttó 224.000,- Ft (ÁFA nélküli) összeget kell megfizetniük az
önkormányzat részére, melynek megfizetése az adásvétellel vegyes
csereszerződés aláírását követő 30. napon esedékes.
A telekalakítással, az út átminősítésével és az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéssel kapcsolatos ügyintézés, valamint az adásvétellel vegyes
csereszerződés elkészítése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
feladata és költsége.
Az adásvétellel vegyes csereszerződés aláírására kizárólag a Zalaegerszeg
4548/2 hrsz-ú ingatlan tehermentesítését követően kerülhet sor. Az ingatlan
tulajdoni lapjára bejegyzett jelzálogjog törléséről Tóth András és Tóth Józsefné
ingatlantulajdonosoknak saját költségükön kell gondoskodniuk.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel vegyes
csereszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 5. szám alatti ingatlan (Zalaegerszeg 1154 hrsz.)
hasznosítása
ZMJVK 111/2016. (VI.16.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Zrínyi u. 5. szám
alatti, zalaegerszegi 1154 hrsz-ú, 387 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű ingatlant a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.
pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások közfeladat ellátása érdekében Egészségügyi és Szociális Ellátó
Központ kialakítása céljára hasznosítja.

2.

Az 1. pontban meghatározott közfeladat ellátása érdekében a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének feladat-ellátási megállapodást kell
kötnie Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
A feladat-ellátási megállapodásnak tartalmaznia kell:
- a biztosított szolgáltatások körét,
- a feladatellátás módját,
- a szolgáltatásban részesítendők körét,
- a szolgáltatások igénybevételének módját,
- a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának
formáját, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodást,
- az önkormányzat részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját,
gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább
egyszer beszámolási kötelezettség terheli,
- a szolgáltató nyilatkozatát a megállapodásban meghatározott szolgáltatásra
vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási
kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő
betartatására,
- a megállapodás felmondásának hónapokban meghatározott idejét.

3.

A közgyűlés az 1. pontban megjelölt ingatlant – az ingatlan vonatkozásában
2016. június 30. napjáig meghosszabbított használati megállapodás határozott
idejének lejártát követően - pályázati eljárás lefolytatása nélkül 2016. július 1.
napjától 2026. június 30. napjáig terjedő 10 éves határozott időre bérbe adja a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete (Zalaegerszeg, Dísz tér 7.)
részére.
A közgyűlés a bérlő által fizetendő egyedi bérleti díjat – a közfeladat ellátására
és az ingatlan célnak megfelelő átalakítási és felújítási munkálatainak bérlő
saját költségén való elvégzésére, azaz a rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapot bérlő általi kialakítására tekintettel - a szerződés megkötésekor 10.800,Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg.
A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell:
- az Egészségügyi és Szociális Ellátó Központ kialakításának költségei a bérlőt
terhelik, azok bérleti díjba történő beszámítására, valamint megtérítésére nem
tarthat igényt,
- a bérlő az épület átalakítása és felújítása előtt köteles kikérni a bérbeadó
hozzájárulását,
- az ingatlan fenntartási, üzemeltetési költségei a bérlőt terhelik,
- a bérleti szerződés a feladat-ellátási megállapodással összhangban a felek
által 6 hónapos felmondási idővel megszüntetésre kerülhet,
- a szerződés aláírását követő 8 napon belül a bérlő 2 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni.
A bérleti díj mértéke minden évben az infláció mértékével növelten kerül
megállapításra.
A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról
szóló törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat
alapján kötött szerződés semmis.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert bérleti szerződés és a feladat-ellátási
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladék
kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának elfogadása
ZMJVK 112/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-Balaton és Zala Folyó
Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű
Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét
tájékoztassa, és felhatalmazza a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programjának (ITP) módosítása
ZMJVK 113/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
1.
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja „Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020” módosított
változatát.
2.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Integrált Területi Programja 2014-2020” című dokumentum Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Stratégiai, Tervezési és
Értékelési Főosztályának történő megküldéséről.
Határidő:
Felelős:

2016. június 16.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.5.1 kódszámú, Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra
ZMJVK 114/2016. (VI.16.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP 6.5.1-15 azonosítószámú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra
benyújtandó pályázatok tartalmát az előterjesztés alapján jóváhagyja. A
Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidőn belüli

benyújtásáról és a szükséges intézkedésekről az alábbi Intézmények
tekintetében gondoskodjon:
1.
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
2.
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola
3.
Tornaterem - Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola
4.
Idősek Gondozóháza
A Közgyűlés az Idősek Gondozóháza korszerűsítéséhez szükséges önerőt
28.000.000,- Ft összegben a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:
2.

A pályázatok benyújtására: 2016. június 30.
Az önerő biztosítására: 2016. évi költségvetés III. negyedévi
módosítása
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP 6.5.1-15 azonosítószámú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra
benyújtandó pályázatok tartalékkeretét az alábbiak szerinti sorrendben
jóváhagyja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
1. Zalaegerszegi Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola Dózsa György Tagiskola
2. Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskola;
Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola
Határidő: A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium támogatói döntésének
kézhezvételétől számított 15 nap
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a KEHOP-5.4.1 kódszámú, Szemléletformálási
programok tárgyú projekt felhívásra
ZMJVK 115/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEHOP-5.4.1 kódszámú,
Szemléletformálási programok tárgyú projekt felhívásra benyújtandó „Megújuló
energiák Zalaegerszegen” című támogatási kérelem tartalmát az előterjesztés
alapján jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem
határidőre történő benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2016. július 04.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.3.2 kódszámú Zöld Város kialakítása
tárgyú projekt felhívásra „Városi terek élhetővé tétele – Vizslapark rekonstrukció”
címmel
ZMJVK 116/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP 6.3.2-15 azonosítószámú
„Zöld város fejlesztése” felhívásra benyújtandó „Városi terek élhetővé tétele –
Vizslapark rekonstrukció” című támogatási kérelem tartalmát az előterjesztés alapján
jóváhagyja. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási
kérelem határidőn belüli benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2016. július 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP-6.1.4-15 kódszámú Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú projektfelhívásra,
Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a ”Smart City” eszközrendszerével
ZMJVK 117/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP-6.1.4-15 kódszámú Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú projektfelhívásra
benyújtandó „Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a "Smart City"
eszközrendszerével” című támogatási kérelem tartalmát az előterjesztés alapján
jóváhagyja. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási
kérelem határidőn belüli benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 19.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP 7.1.1-16 kódszámú Kulturális és
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva tárgyú projekt felhívásra
ZMJVK 118/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a regisztrált és
Irányító Hatóság által előzetesen elismert ZEGIKON Helyi Közösség nevében
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet adjon be a
TOP 7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és
helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” c.
felhívásra.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a ZEGIKON Helyi Közösség
képviselőjeként a támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumokat
aláírja, és gondoskodjon a támogatási kérelem határidőn belüli benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A 2016. június 05. napi felhőszakadás miatt pályázat benyújtása vis maior
támogatás igénylésére
ZMJVK 119/2016. (VI.16.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés ülésén úgy határozott, hogy a vis
maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése, helye:
1.
Pince- és partfalomlás, földcsuszamlás:
- Ilosvai utca 15436/9 hrsz, Termál utcai ingatlanok Ny- oldalán
- Völgyi út 6646 hrsz, a Vorhotai út 17/A. számú ingatlan É-i oldalán
2.
Út helyreállítás:
- önkormányzati utak padka kimosódása, (Zalaegerszeg 26239, 0119,
0108/17, 22624/1, 21076, 5598/1, 20391, 20148, 19285/1, 0341/1, 24996,
0275. hrsz.)
- önkormányzati vegyes kőburkolatú utak útburkolat kimosódása
(Zalaegerszeg 0478, 28268, 23201/1, 22462, 21262, 21076, 17560/2,
0999, 20676, 20148, 31343, 19285/1, 0209/11, 19208/1, 25114, 25050,
25136, 25749, 0346/1, 0346/2, 27013, 27024, 0692, 01071, 0651/42, 7271,
28147, 1374/2, hrsz.).
- A Kossuth utca 60. számú ház előtti kerékpárút (3044/4 hrsz.) burkolatát a
csapadékvíz alámosta, amely leszakadt és balesetveszélyes, azonnali
helyreállítást igényel.
3.

Közmű és műtárgyai helyreállítása:
 Nyílt árkok helyreállítása (Zalaegerszeg 6796/1, 4785, 26328/6, 6167/4,
0831/213, 6631, 3044/4, 19285/1, 6395/3, 0508/12, 7637, 2747/13 hrsz)
 Zárt csapadékcsatorna tisztítás, helyreállítás (Zalaegerszeg 245/1, 2430,
2362/7, 4206, 596/64, 838, 6386/1, 2228/2, 4983/66, 4873/4, 745/93,
2345-2362/7, 2403-2748, 23834, 923/41, 3458 hrsz)
 Városközpont víznyelő aknáinak tisztítása (mintegy 200 db)
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2016. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

12 419 650 -Ft

30

Biztosító kártérítése

- Ft

-

Egyéb forrás

- Ft

-

Vis maior támogatási igény

28 979 182 -Ft

70

Források összesen

41 398 832 -Ft

100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 40 192 332 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.


A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák). (jelen pályázat esetében nem releváns)
______________________ épület (név, hrsz) ___________________ kötelező feladat
______________________ épület (név, hrsz)

___________________ kötelező feladat

______________________ épület (név, hrsz)

___________________ kötelező feladat



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik*

Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma


Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt.

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4
éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor
igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg
illetékes Igazgatósága felé. (jelen pályázat esetében nem releváns)
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja
látni / nem tudja ellátni. (jelen pályázat esetében nem releváns)
 A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.
12.) számú önkormányzati rendeletében a „hibaelhárítás, sürgősségi feladatok”
sor terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő:
Felelős:
II.

Pályázat benyújtására: 2016. július 20.
Balaicz Zoltán polgármester

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázatban foglalt védekezési és
helyreállítási költségek fedezetének megelőlegezése érdekében a 2016. évi
költségvetés városüzemeltetése feladatok előirányzatai között a szükséges
átcsoportosításokat végezze el, azzal, hogy a támogatás beérkezését követően
az előirányzatok visszapótlása megtörténjen.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges átcsoportosításokról
gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

2016. július 20.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása”
tárgyú felhívásra
ZMJVK 120/2016. (VI.16.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be az
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú felhívásra az
alábbi témában:
A Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Kis utcai Székhelyóvoda régi
épületrészében tálaló-melegítő konyhák felújítása.
A pályázat kedvező elbírálása esetén az 50%-os önerő az „Óvodai fejlesztések”
előirányzat terhére rendelkezésre áll.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2.

2016. június 29.
Balaicz Zoltán polgármester

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a
költségvetés soron következő módosításakor a pályázati cél nevesítéséről
gondoskodjon.
Amennyiben a pályázott projekt nem nyer támogatást, úgy az önrészként
tervezett összeget az eredeti költségvetési célok megvalósítására kell fordítani.
Határidő:
Felelős:

a támogatási értesítést követő költségvetés-módosítás
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Pályázat benyújtása a volt Kaffka Margit Leány Kollégium (Zalaegerszeg,
Mártírok u. 5.) déli szárnyának emlékmúzeummá történő átalakítására
ZMJVK 121/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzatának a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által hirdetett „Büszkeségpont” című pályázatán történő
indulását a volt Kaffka Margit Leány Kollégium (Zalaegerszeg, Mártírok u. 5.)
főbejárattól délre található szárnyának emlékmúzeummá történő átalakítására. A
Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére, a pályázat benyújtására, továbbá a pályázat kiemelté minősítésének
kérvényezésére.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciója (2016-2019.)
ZMJVK 122/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város 2016-2019. évre vonatkozó Idősügyi Koncepcióját.

A közgyűlés felkéri a polgármester a koncepcióban foglalt feladatok folyamatos
figyelemmel kísérésére, továbbá, hogy a koncepció céljainak megvalósításáról
évente készítsen tájékoztatót, és azt terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda alapító okiratának módosítása
ZMJVK 123/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda
alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2016. augusztus
1-jei hatállyal elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2016. június 24.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott
közalapítványok 2015. évi tevékenységéről
ZMJVK 124/2016. (VI.16.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvány, a „Lakhatásért” Közalapítvány, valamint a Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítványok Kuratóriumának elnökeit a
döntésről tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékozató az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési
Programra benyújtott projektekről
ZMJVK 125/2016. (VI.16.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
„Gastro Revolution” című pályázat kedvező elbírálása esetén az 5%-os önerő
biztosításáról a 2017-2019. évek költségvetésében gondoskodjon.

Határidő: nyertes pályázat esetén a támogatásról szóló értesítést követő
költségvetés módosítás, illetve az éves költségvetések
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
„Toward an Environmentally friendly TouRISm by promoting green tourism
and transport systems” című pályázat kedvező elbírálása esetén az 5%-os önerő
biztosításáról a 2017-2019. évek költségvetésében gondoskodjon.
Határidő: nyertes pályázat esetén a támogatásról szóló értesítést követő
költségvetés módosítás, illetve az éves költségvetések
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
„Ecological smart and Sustainable Cities” című pályázat kedvező elbírálása
esetén az 5%-os önerő biztosításáról a 2017-2019. évek költségvetésében
gondoskodjon.
Határidő: nyertes pályázat esetén a támogatásról szóló értesítést követő
költségvetés módosítás, illetve az éves költségvetések
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
„Sport Cannot Stop at Borders” című pályázat kedvező elbírálása esetén az
5%-os önerő biztosításáról a 2017-2019. évek költségvetésében gondoskodjon.
Határidő: nyertes pályázat esetén a támogatásról szóló értesítést követő
költségvetés módosítás, illetve az éves költségvetések
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékozató az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
tárgyú felhívásra benyújtott pályázatról
ZMJVK 126/2016. (VI.16.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú
felhívásra az alábbi témákban:
a)
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi utcai Tagóvodájának
fűtéskorszerűsítése
b)
Andráshida utca burkolat felújítása
A pályázat kedvező elbírálása esetén az 50%-os önerő biztosítása az egyes
témákhoz kapcsolódóan az alábbi előirányzatokon rendelkezésre áll:
a)
„Óvodai fejlesztések” előirányzat
b)
„Balesetveszélyes rézsűk, partfalak stabilizálása” előirányzat

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektek megvalósításhoz
szükséges további intézkedések megtételére
Határidő:
Felelős:
2.

2017. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a
költségvetés soron következő módosításakor a pályázati cél nevesítéséről
gondoskodjon.
Amennyiben a pályázott projekt nem nyer támogatást, úgy az önrészként
tervezett összeget az eredeti költségvetési célok megvalósítására kell fordítani.
Határidő:
Felelős:

a támogatási értesítést követő költségvetés-módosítás
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei bankszámla
vezetése (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 127/2016. (VI.16.) sz. határozatával
az önkormányzat és intézményei számlavezetésével 2017. január 1 - 2017. december
31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-t (8900 Zalaegerszeg,
Kisfaludy utca 15-17.) bízza meg.
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő családok lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 128/2016. (VI.16.) sz. határozatával
rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja három család lakáshoz
jutási kérelmét a közgyűlési lakáskeret terhére.
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 129/2016. (VI.16.) sz. határozatával
rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja egy személy lakáshoz
jutási kérelmét a közgyűlési lakáskeret terhére.
Tárgy: Önkormányzati bérlakások biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére (ZÁRT
ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2016. (VI.16.) sz. határozatával
támogatja kettő család lakáshoz jutását a közgyűlési lakáskeret terhére.
Tárgy: Tájékozató a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozásáról (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 131/2016. (VI.16.) sz. határozatával
elfogadja a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozásáról szóló tájékoztatót és
támogatja a projekt megvalósítását.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2016. június 16-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:
 külföldi utazásokról (Marosvásárhely, Barót)
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