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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. §
(3) bekezdésében, 42. §-ában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdésében, 54. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a
helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa a tisztességes és méltó temetéshez,
valamint a végtisztesség megadásához való jogot, szabályozza a temetők működési
rendjét, a temető használatának szabályait.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő
valamennyi lezárt és üzemelő köztemetőre és a temetkezéssel kapcsolatos
tevékenységekre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemetők fenntartását, üzemeltetését,
továbbá a temetkezési szolgáltatást végző személyekre, a temetkezési
szolgáltatások igénybevevőire, illetőleg mindazokra a természetes és jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a
köztemetőn belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a köztemetőben
tartózkodnak.

II. fejezet
A köztemetők fenntartása és üzemeltetése
3. §
(1) A köztemetők fenntartása és üzemeltetése az önkormányzat feladata.
(2) A köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) – kegyeleti
közszolgáltatási szerződés megkötésével – 100 %-os tulajdonában álló gazdasági
társasága, a Városgazdálkodási Kft., Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.
(továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik.
Köztemetők
4. §
(1) Működő köztemetők: az Új Köztemető, a Göcseji úti, az andráshidai, a besenyői,
a botfai, a bazitai, az ebergényi, a pózvai, a ságodi, a szenterzsébethegyi és a
vorhotai temetők.
(2) Lezárt köztemetők: a gébárti, a kaszaházi, a neszelei, az apátfai és a bekeházi
temető, valamint a hadifogoly (olasz) és a szovjet temető.
(3) A lezárt köztemetők közül a hadifogoly (olasz) és a szovjet temető hősi temető. A
hősi temetőket az Önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn.
(4) A működő és a lezárt temetők közül a központi temetők körébe tartozik: az Új
Köztemető, a Göcseji úti, továbbá a hadifogoly (olasz) és a szovjet temető.
(5) A peremkerületi temetők körébe tartozik: az andráshidai, a bazitai, a besenyői, a
botfai, az ebergényi, a pózvai, a ságodi, a szenterzsébethegyi és a vorhotai
temetők, továbbá a gébárti, a kaszaházi, a neszelei, az apátfai és a bekeházi
temetők.

III. fejezet
A temető használatának és a létesítmények igénybevételének szabályai
5. §
A köztemetők használatának, létesítmények igénybevételének szabályait e rendelet 1.
mellékletében található temetői rend tartalmazza.
IV. fejezet
A temetési hely gazdálkodási szabályai
6. §
(1) A temetési helyekért fizetendő díj mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) a megváltás
napjával kezdődik.
(3) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a megváltási idő lejártát követő 1
éven belül az újraváltásról az utolsó fellelhető címre történt ajánlott levélként
feladott kiértesítést követően, illetve a síron elhelyezett figyelmeztető címke
ellenére nem gondoskodik, akkor az üzemeltető a temetési helyet újból
értékesítheti, feltéve, hogy az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget
tesz.
(4) A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet – az üzemeltető engedélyével
történő urnaelhelyezés kivételével – nem lehet folytatni. Koporsós temetés a
polgármester engedélyével lehetséges.
Temetési hely
7. §
Sírbolt csak az üzemeltető hozzájárulásával – a temetői rendben és külön
jogszabályban meghatározottak alapján – létesíthető.
Díszsírhelyek
8. §
(1) A díszsírhelyek a köztemetőkben kijelölt azon sírhelyek, amelyeket az elhunyt
személy Zalaegerszeg város fejlődése érdekében végzett kimagasló
tevékenységének elismeréséül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere
örök temetkezési hely céljára adományoz. A polgármester döntését megelőzően
kikéri a közgyűlési bizottságok elnökeinek véleményét. Díszsírhely illeti meg a
város elhunyt díszpolgárait és polgármestereit is.
(2) Díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető
üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.
(3) Díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(4) A díszsírhelyre a - sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek
viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő
hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában – az
önkormányzat megbízására és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.
Védett síremlékek
9. §
(1)

A Közgyűlés a sírjel művészeti értéke miatt, illetve az elhunyt személy iránti
tisztelet kifejezése érdekében sírjelet, temetési helyet védetté nyilváníthat.
(továbbiakban együtt: védett síremlék)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

A védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését a Közgyűlés által erre a
célra létrehozott munkacsoport írásban kezdeményezi.
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
- a védendő síremlék megnevezését,
- a temetési hely pontos megjelölését (temető, parcella, sor, szám)
- a védendő síremlék rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),
- a kezdeményezés indoklását.
A védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás
megindításáról, majd a döntésről értesíteni kell
- a temető üzemeltetőjét
- a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt.
A védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés dönt. A
védett síremlékek körét 5 évente felül kell vizsgálni.
A védelem alá helyezést, illetve megszüntetésének tényét a temető nyilvántartó
könyvébe és sírboltkönyvébe be kell jegyezni. A bejegyzésről az üzemeltető
gondoskodik.
A védett síremlék – a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel
összefüggő egyéb információt tartalmazó – táblával megjelölhető.
A védettség megszűnése esetén a 10. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt
kedvezmények a továbbiakban nem illetik meg a temetési hely felett rendelkezni
jogosult személy(eke)t.
Egyházi tulajdonban lévő temetők esetében a védett síremlékekről az
Önkormányzat és az egyház között külön megállapodás rendelkezik, melyet a
Közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester köt meg.
10. §

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

A védett síremlékek esetében is a temetési hely felett rendelkezni jogosult
határozza meg a temetési helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a
védett síremlék gondozására. A temetési hely felett rendelkezni jogosult
személyében bekövetkezett változást 45 napon belül be kell jelenteni a temető
üzemeltetőjének.
A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól kezdődően a temetési hely
feletti rendelkezési jog – a temető fennállásáig – határozatlan idejűvé válik.
Védett síremlékek esetében a temetési hellyel rendelkező személy mentesül a
rendelet 6. § (1) bekezdésében megjelölt megváltási (újraváltási) díj megfizetése
alól, a korábban megfizetett díj nem követelhető vissza.
A temetési hely felett rendelkező személy a sírjelet – a temetési helyre a védetté
nyilvánítást követően temetett személyek nevének, adatainak feltüntetése
kivételével – csak a Közgyűlés hozzájárulásával változtathatja meg.
A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos
feladatokat a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában a
temető tulajdonosa látja el.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által védetté nyilvánított sírok
jegyzékét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

V. fejezet
Sírhely méretezése
11. §
(1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:
- Felnőtt egyes sírhely hossza 2,1 m, szélessége 0,9 m mélysége 2 méter
- Felnőtt kettős sírhely hossza 2,1 m, szélessége 1,9 m, mélysége 2 m,
- Gyermek sírhely hossza 1,30 m, szélessége 0,6 m, mélysége 1,6 m,
- Urnasírhely hossza 0,8 m, szélessége: 0,6 m, mélysége 1,0 m.
Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó
aljzata legalább 1,6 m mélyre kerüljön.
(2) Sírboltok méretei:
- Négyszemélyes 3,0 m hosszú, 2,5 m széles, 2,0 m mély
- Urnasírbolt 1,0 m hosszú, 1,0 m széles, 0,50 m mély
(3) Urnafülkék méretei:
- Szabványos 0,4 m méter magas, 0,4 m méter széles, 0,3 m mély
A temető fenntartója ettől eltérő urnafülkék létesítését is engedélyezheti.
(4) A sírhelyek egymástól való oldaltávolságának 0,6 m-nek, a gyermek sírhelyeknél
pedig 0,3 m-nek kell lenni.
(5) A sírdombok magassága legfeljebb 0,5 m lehet.
(6) A sírásását kizárólag az üzemeltető végezheti.
Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, sírgondozás szabályai
12. §
Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezésére, sírgondozásra vonatkozó előírásokat e
rendelet 1. mellékletében található temetői rend tartalmazza.

VI. fejezet
Temetőfenntartási hozzájárulási díja
13. §
A köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát
végzők temetőfenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek mértékét e rendelet
3. melléklete tartalmazza. A temetőfenntartási hozzájárulás díja tartalmazza a
síremlék felállítási engedélyezési díját is.
Létesítmények igénybevételi díja
14. §
(1) Az Önkormányzatot a köztemetőkben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi
és infrastrukturális létesítmények használatáért igénybevételi díj illeti meg. A

hozzájárulás megfizetésére kötelezettek körét, a hozzájárulás mértékét e rendelet
3. melléklete tartalmazza.
(2) Az üzemeltető a vállalkozóktól beszedett temetőfenntartási, valamint más
temetkezési szolgáltatóktól – létesítmények igénybevételéért – beszedett díjat,
továbbá az általa temetkezési tevékenység során használt létesítményekért
fizetendő igénybevételi díjat a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben
meghatározottak szerint köteles az Önkormányzat felé elszámolni.
Szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések
15. §
(1) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók temetkezési szolgáltatást a
temetői rend, valamint az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján
folytathatják.
(2) Az elhunyt hűtésével, továbbá a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos
feladatok ellátására kötelező igénybe venni az üzemeltető szakszemélyzetét és
berendezését, melyek díját e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
16. §
(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztemetőkről és
temetkezés rendjéről szóló 51/2006. (XI.24.) önkormányzati rendelet, valamint az
azt módosító 51/2007. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet, a 44/2008. (XI.28.)
sz. önkormányzati rendelet, és a 46/2009. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelet.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet az 53/2012. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

TEMETŐI REND
A ma emberének is jogos igénye, hogy halott családtagjai, ősei, rokonai nyugalmát
senki ne zavarja meg. Ehhez az is szükséges, hogy a temetők csendjét, nyugalmát és
biztonságát a temetőbe látogatók és a különböző szolgáltatást végző szervezetek
tiszteletben tartsák.
I.
A köztemetők általános rendje
1. A köztemetők üzemeltetéséről – közszolgálati szerződés útján –
Városgazdálkodási Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) gondoskodik.

a

Temetkezéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati iroda címe:
8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. 2
Telefoni elérhetőség: 92/313-575
Ügyeleti telefonszám 000-2400 óráig, folyamatosan hívható: 06-20/971-5788
Ügyfélfogadás ideje: Hétfőtől-Péntekig: 800-1200
1300-1500
A halottak napján, illetve azt megelőző napokon az üzemeltető folyamatos
ügyeletet biztosít a Göcseji és az Új köztemetőkben.
2. A köztemetők nyitva tartása:
Téli nyitva tartás (november 10-től március 31-ig) a hét minden napján 700-1800
óráig
Nyári nyitva tartás (április 1-től november 9-ig) a hét minden napján 600-2000 óráig
A köztemetőket a záróra előtt minden felszólítás nélkül a látogatónak el kell
hagyni.
Hősi (Olasz és Szovjet) temetők nyitva tartása folyamatos.
3. A köztemetőkben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő
magatartást kötelező tanúsítani. A látogató a hangos és oda nem illő beszédtől,
(rádió, magnó, CD) illetve öltözéktől, tartózkodjon.
4. A köztemetőkbe az alábbi esetekben lehet - engedély nélkül - behajtani:
- mozgáskorlátozott, szemmel láthatóan járóképtelen, idős, illetve beteg
személyek szállításakor,
- temetkezési tevékenység céljából,
- a ravatalozóhoz koszorú szállítása végett.
Szakipari munkavégzés esetén az anyagok szállításához az üzemeltető által
kiadott - behajtási engedély – szükséges.
Az üzemeltető kérheti a célszállítást igazoló okmányok bemutatását.

5. Köztemetőkben gyertyát, vagy mécsest gyújtó személy köteles a tűzveszély
elkerülése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni. Avar,
elszáradt koszorú – és virágmaradvány égetése tilos!
6. Köztemetőkben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak –
koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák - helyezhetők el.
7. Köztemetőkben pad csak az üzemeltető hozzájárulásával a közlekedés és a
szomszédos sír megközelítésének akadályozása nélkül helyezhető el.
Sírokra és sírhelyek közé fás szárú növények ültetése tilos! Az engedély nélkül
ültetett fás szárú növényeket, valamint létesített padokat az üzemeltető
felszólítására az elhelyező köteles eltávolítani, amennyiben a felszólítás ellenére
az eltávolítás nem történik meg, úgy üzemeltetőnek joga azok eltávolítására.
8. A köztemetőkben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a
köztemetőkben lévő épületeket, egyéb tárgyakat, fákat, cserjéket és növényzetet
beszennyezni, megrongálni vagy eltávolítani tilos!
A
köztemetőben
elhelyezett
tárgyak
eltulajdonításáért,
síremlékek
megrongálásáért az üzemeltető nem vonható felelősségre.
9. Köztemető látogató - sírgondozás céljára - a vizet ingyenesen használhatja
10. A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve
más látogatónak kegyeleti érzéseit ne sértse, sírgondozásban ne akadályozza.
11. Tilos a sírhely környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
12. A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.
13. Köztemetőkben az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen, hulladékgyűjtő konténerbe
kizárólag a sírhely gondozás során keletkező hulladék helyezhető el. A hulladékot
a sírhelyek között tárolni tilos!
14. A hulladékgyűjtők ürítéséről az üzemeltető – közszolgáltató útján - köteles
gondoskodni. A hulladékgyűjtő konténerek környékének tisztán tartása az
üzemeltető feladata.
Működő köztemetőknél a hulladék elszállítása rendszeres és folyamatos. Lezárt
temetők esetén a hulladék elszállítása egyedi igényként merül fel.
15. A köztemetők területéről síremléket, keresztet, fejfát – vagyonvédelmi okból –
csak a köztemető üzemeltetőjével történt előzetes egyeztetés, bejelentés követően
szabad a köztemetőből kivinni.
16. A köztemetők területén a hirdetőtáblák kivételével tilos vállalkozói reklám hirdetés elhelyezése.
17. A köztemetők területén, 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett
tartózkodhat. Az általa okozott károkért a felnőtt tartozik felelősséggel.
18. A köztemetők területére kutyát bevinni - vakvezető kutya kivételével – tilos!

19. A köztemetőkben talált dolgok tekintetében a talált dolgok tekintetében követendő
eljárásról szóló 18/1960 (IV.13.) Kormányrendelet a mérvadó, melyről a
köztemetők gondnokai kötelesek tájékoztatni a talált tárgyat leadó személyt.
Amennyiben az üzemeltető felé adják le a talált tárgyakat, illetve az üzemeltető
találja meg, úgy azokat az önkormányzathoz kell beszolgáltatni. Ha a köztemetők
gondnokai veszik át a talált tárgyat, úgy a kormányrendelet alapján átvételkor
igazolást kell kiadni a talált tárgyat átadó személy felé.

II.
A vállalkozói szolgáltatás elvei
1. A köztemetőkben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről
történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a
köztemető üzemeltetőjének be kell jelenteni.
A síremlék felállítást az üzemeltetőnél kérelmezni kell. Csak az üzemeltető
engedélyezését követően kezdhető meg a munka. A síremlék felállítási engedély
díját az önkormányzati rendelet 3. mellékletének 2. pontja tartalmazza.
2. Az üzemeltető a síremlék felállítási munkákról nyilvántartást köteles vezetni, mely
tartalmazza:
- az engedély nyilvántartási számát,
- a munka pontos helyét (temető, parcella, sor, sír számát)
- végzendő munka pontos leírását, ha felújítás nem helyszínen történik, a
temetőből való kiszállításkor az üzemeltető hozzájárulását,
- munka megkezdésének és befejezésének napját,
- anyagszállítást végző gépkocsi típusát, forgalmi rendszámát,
- építtető nevét, lakcímét, kivitelező nevét, címét, telephelyét és
iparengedélyének számát,
3. A temetési helyen történő építés, felújítás, bontás során feleslegessé váló
anyagokat, a munkát végző köteles elszállítani.
4. Vasárnap és ünnepnapon, illetve pihenőnapon a köztemetőkben – a temetkezési
szolgáltatók és az üzemeltető kivételével – vállalkozók által munka nem végezhető.
5. A köztemetőkben munka csak úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és
a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását.
6. Temetési szertartás alatt munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem
zavarhatja a búcsúztatást.
7. Temetési helyek látogatását csak rendkívüli esetben – fakivágás, utak készítése,
exhumálás - és csak a munkavégzés idejéig lehet korlátozni.

III.
Temetkezési szolgáltatás
1. A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végezhet az üzemeltető, továbbá az a
vállalkozó is, aki jogszabály alapján e tevékenység végzésére jogosult.
2. Köztemetést csak az önkormányzat rendelhet el.
3. Köztemetőkben temetkezési szolgáltató csak az üzemeltetővel kötött írásos
megállapodás aláírását követően végezhet temetkezési szolgáltatást.
4. A köztemetők mindenkori üzemeltetője a temetési
együttműködik az egyéni és társas vállalkozókkal.

szolgáltatás

során

5. Az együttműködő szervezetek között – az egymásra utaltság következtében –
fokozott együttműködésre van szükség. Elsődleges szempont a kegyeletet
figyelembe vevő, magas színvonalú szolgáltatással párosult kulturált magatartás.
Mindezek érdekében az üzemeltető temetkezési szolgáltatók között hátrányos
megkülönböztetést nem alkalmazhat.
6. A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a
temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését – az egyházi temetések esetén az
egyházi szertartás rendjének megfelelően – tiszteletben tartani.
7. A szolgáltatást végzők tevékenységük során kötelesek méltó magatartást tanúsítani
a munkálatokat a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben kell végezni.
8. A temetkezési szolgáltató a temetés során csak olyan kelléket és cikkeket
használhat fel, mely nem ütközik a törvénybe és olyan ravatalozást, illetve
szertartást rendezhet, amely nem sérti a közízlést és a kegyeleti etikai normákat.
9. A vállalkozó csak az ügyfél általi meghatalmazás alapján járhat el a temetkezési
szolgáltatás ügyében.
10. Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltató a köztemetőkben keretesfedlapos sírhelybe történő koporsós temetéskor minden esetben a fedlapot a
temetést megelőző napon 9 óráig köteles –a temető gondnoka jelenlétében – a
sírhelyről eltávolítani, elhelyezéséről, megőrzéséről gondoskodni.
A keret
eltávolításának – mely úgyszintén a szolgáltató kötelezettsége a temetőn kívüli
elhelyezéssel együtt - szükségességét minden esetben a gondnok saját hatáskörben
mérlegeli. A fedlap visszahelyezése a temetkezési szolgáltató kötelezettsége. A
visszahelyezés időpontjának meghatározása – a szertartáskor, a visszahantolást
követően, a koszorúk elhelyezését megelőzően, vagy a szertartás után, a koszorúk
eltávolítását követően – a temetkezési szolgáltató feladata.
11. Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók temetőn belüli szolgáltatások
igénybevételéért az önkormányzati rendelet 3. mellékletében meghatározott díjat
kötelesek megfizetni.

12. Üzemeltető feladata összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a
ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,
valamint elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.
13. A temetés felvétele az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában személyes
megrendelés útján (a sírhely feletti rendelkezésre jogosult, vagy annak
meghatalmazottja által) a megrendelő által bemutatott halottvizsgálati bizonyítvány
anyakönyvezett példányának bemutatásával történhet. A fenti okmányok
hiánytalan megléte és a megrendelt szolgáltatás egyösszegű (készpénzes, vagy
bankkártyás) kifizetése esetén adható csak a temetési időpont.
14. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát - a köztemető tulajdonos
megbízásából - az üzemeltetőnek kell megőriznie, ennek érdekében a
szolgáltatónak a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát az üzemeltetőnek át kell
adnia.
15. A szakhatóság által kiadott sírnyitási engedélyt a temetés előtt egy nappal kell az
üzemeltető részére bemutatni.
16. Nem mélyített sír esetén rátemetést az üzemeltető nem engedélyezhet.
17. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával lehet talajban lebomló anyaggal
burkolni.
18. A halott szállítást legalább kettő, a ravatalozást és a sírgödörbe (sírboltba) való
koporsó elhelyezést legalább négy főnek kell végeznie. Az urnaravatalozást és
elhelyezést egy fő is végezheti.
19. Amennyiben a szolgáltató a temetéskor hang kazettát – zene, vers – biztosít, az
üzemeltetőnek kötelessége meggyőződni, hogy a hanghordozó a kegyeleti
normáknak megfelelő. Ennek érdekében a szolgáltatónak írásban nyilatkoznia kell,
illetve a temetés előtt fél órával a hanganyagot az üzemeltető részére ellenőrzés
céljából át kell adni.
20. A vállalkozók által készített és a köztemetőkben kiszállított koszorúkat,
virágcsokrokat temetés előtt fél órával az adott temető gondnokának át kell adni. A
vállalkozók kötelesek a koszorún külön feltüntetni írásban, hogy kinek a
temetésére készítették.
Ettől eltérő esetben az üzemeltető nem köteles azokat átvenni.

IV.
Az üzemeltető kötelezettségei
1. A kegyeleti közszolgáltatási, illetve vállalkozási
üzemeltetőnek az alábbi kötelezettségei állnak fenn.

szerződés

alapján

az

a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőkben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek ellátásának folyamatát. Hétfői napon a központi
(Göcseji, Új köztemető) temetőkben a temetkezési szolgáltatás szünetel.
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre
való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való
gondoskodást;
c) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség és ezek technikai berendezései, tárolók
és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra)
karbantartását, és működteti azokat;
d) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a
központi temetők nyitását, zárását;
e) megőrzi a nyilvántartó könyveket; és naprakészen, a valóságnak megfelelően
vezeti,
f) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
g) kijelöli a temetési helyeket;
h) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását,
síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
i) rendszeresen összegyűjti és elszállítja a hulladékot, gondoskodik annak
elhelyezéséről és kezeléséről;
j) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó
használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési
intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes
lefolytatását;
k) gondoskodik az ügyfélfogadásról,
l) elkészíti a köztemetők térképét, melyet évenként a változásokkal együtt
kiegészít. A térkép temető bejáratánál történő kifüggesztéséről gondoskodik.
m) ellátja a teljeskörű sírhelygazdálkodást, a temetési helyek megváltásával,
újraváltásával kapcsolatos ügyintézést, ezek díjának beszedését, továbbá a
beszedett díjaknak a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak
szerint az Önkormányzatnak történő befizetését, továbbá
n) gondoskodik a temető használata rendjének betartásáról és betartatásáról
o) a rendelkezést megsértőkkel szemben az üzemeltető jár el.
2. A panaszügyintézés az üzemeltető feladata. Az ügyfél a panaszt írásban vagy
szóban a köztemető gondnokánál, az ügyfélszolgálati munkatársnál és az ágazat
vezetőnél tehet. Függetlenül a panasz jellegétől minden esetben a panaszt ki kell
vizsgálni és írásban meg kell tenni a visszajelzést. A szóbeli panaszt minden
esetben írásban rögzíteni kell.
3. A Göcseji úti, és az Új köztemetőkben a ravatalozónál található postaládába,
valamint az ügyfélszolgálati irodában a látogató javaslatokat és észrevételeket
tehet.

V.
Az elhunytak átadásának és átvételének feltételei
1. Az elhunyt átadás átvételének helye az Új köztemető ravatalozójának boncterme,
illetve a temetés helye.
Az elhunyt átvételét az üzemeltető kijelölt dolgozói végzik. Átadáskor, illetve
átvételkor az üzemeltető igazolást állít ki, melyet az átadó, illetve átvevő felek
aláírásukkal és bélyegzővel látnak el.
2. Az elhunytak átadása, illetve átvétele hétköznapokon délelőtt 8.30 – 10.30 között
történhet az Új köztemetőben, illetve a temetés helyén. Ettől csak külön engedély
alapján lehet eltérni.
3. Az elhunyt ki - és beszállításának igényét az üzemeltető felé jelezni kell a be –és
kiszállítást megelőzően, legalább egy nappal telefonon vagy személyesen
4. Átadáskor be kell mutatni a halottvizsgálati bizonyítványt vagy másolatát, illetve
az ügyfél megbízó levelét. Megbízólevél nélkül az elhunyt nem adható ki.
5. Az elhunyt hűtésével, átadásával és átvételével kapcsolatos költségeket az átadó,
illetve átvevő vállalkozónak az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában számla
ellenében be kell fizetnie.
6. Az elhunyt átvételekor vagy átadásakor az átadónak vagy átvevőnek be kell
mutatni a befizetést igazoló számlát.
7. Az elhunyt átadásakor, átvételekor a védőkesztyű használata a fertőtlenítő
kézmosás kötelező. Fertőzött betegségben elhunyt esetén egyszer használatos
védőruhát kell alkalmazni. Az átadó-átvevő helyiséget (bonctermet) ilyen esetben
azonnal fertőtleníteni kell.
VI.
Az urna átadásának és átvételének feltételei
1. Az urna átadás átvétel helye a kegyeleti ágazat ügyfélszolgálati irodája, illetve a
Kiserdei úti Új köztemető gondnoki irodája.
Az átadás átvételt az ügyfélszolgálat munkatársa és/vagy az Új temető gondnoka
végzi, melyről igazolást állít ki. Az igazolást az átadó, illetve átvevő felek
aláírással és bélyegzővel látnak el.
2. Az igazolás kiállítására az ügyfélszolgálat munkatársa és/vagy az Új temető
gondnoka jogosult.
3. Az urna átadása illetve átvétele munkanapokon 07.30 -15.00 óráig történhet.

4. Átadáskor be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot vagy a halott vizsgálati
bizonyítványt.
5. Postai úton érkezett urnáról az ügyfélszolgálat munkatársa igazolást állít ki. A
postai dokumentumok az igazolás részét képezik.
6. Az urna átadásakor az igazoláson fel kell tüntetni, hogy az arra jogosult hol
helyezi el az urnát.
VII.
Síremlék, sírbolt
1. Új sírhely feletti rendelkezési jogot vásárolni az önkormányzati rendeletben
meghatározottak szerint, a rendelet 2. mellékletében meghatározott díj ellenében
lehet.
2. Sírhely megváltására a sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy jogosult.
3. Síremléket, sírboltot a temetési hely felett rendelkezni jogosult létesíthet.
4. A síremlék felállításához a temető üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges.
5. Kiemelt figyelmet kell fordítani a síremlék rögzítésére.
6. A vállalkozónak rendelkeznie kell az üzemeltető által jóváhagyott síremlék
felállítási engedéllyel, melynek részét kell, hogy képezze a benyújtott kérelem is.
7. Sírbolt, csak a köztemető üzemeltetőjének hozzájárulásával külön jogszabályban
meghatározottak szerint létesíthető.
8. A sírhelyet, sírboltot, urnasírboltot bekeríteni tilos! Rendelkezésre jogosult
figyelemfelhívását követően az üzemeltető a rendelkezésre jogosult költségére
kerítést elbontathatja.
9. A sírhely használata ideje alatt a síremléket eltávolítani vagy arról a halott nevét
törölni tilos.
10. Düledező síremlék, sírbolt, valamint gondozatlan állapotban lévő sír észlelése
esetén az üzemeltető – határidő megjelölésével – felszólítja a rendelkezésre
jogosult hozzátartozót a fennálló állapot megszüntetésére.
Ha a felhívás eredménytelenül telik le, az üzemeltető – a sírhely tulajdonosának
költségére – gondoskodik a szükséges munkák elvégzéséről.
Közvetlen veszély esetén a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 15.§-ában
foglaltak a mérvadóak.

VIII.
Hősi temetők
1. A Hősi temetőben kivételes esetet kivéve – katonai maradványok elhelyezése,
illetve újratemetés - temetkezési szolgáltatás nem végezhető.
2. A Hősi temetőkre a temetői renden felül a Nemzetközi Egyezmények szabályai is
vonatkoznak.
IX.
Köztemetők őrzése, biztonsági feladatok
1. A köztemetők ellenőrzése az üzemeltető feladata.
2. A Göcseji úti és az Új köztemetők ravatalozója riasztó rendszerrel ellátott. A
rendszer a városi rendőrkapitánysággal közvetlen kapcsolatban áll.
3. A köztemetők kerítéseit folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben
megbontják helyreállításukról haladéktalanul gondoskodni kell.
4. A temetői létesítményekkel kapcsolatos rongálást, eltulajdonításokat az
üzemeltető – az önkormányzat egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul jelzi az
illetékes hatóságnak (rendőrség) A károkozásról az üzemeltető jegyzőkönyvet,
fényképfelvételt készít.

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

2013.évi
díj (Ft)
180.000
33.000
64.000
11.000

30.000
18.000
8.000

9.000
7.000
4.000
6.000
5.000
2.500

300.000
130.000
60.000

100.000.40.000.18.000.60.000.100.000.25.000.11.000.18.000.30.000.-

- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
9. Urnasírhely (10 évre):
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
10. Újraváltott urnasírhely (10 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
11. Hagyományos urnafülke (10 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
12. Újraváltott hagyományos urnafülke (10
évre)
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
13. A sírhelyre történő rátemetés esetén a
megváltási időből hátralévő idővel arányosan
csökkentett újraváltási díjat kell fizetni,
ugyanakkor viszont a használati idő a temetés
időpontjától újrakezdődik.

10.000.3.000.11.000.3.000.6.000.5.000.2.000.30.000.20.000.-

10.000.6.000.-

3. melléklet az 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Temetői létesítmények igénybevétele, temetőfenntartási hozzájárulás és egyéb
üzemeltetői díjak
(a díjtételek az Áfa-t nem tartalmazzák)
Megnevezés
1.

2013.évi
díj (Ft)
18.400.-

A temetkezési szolgáltatók által
fizetendő létesítmény igénybevételi díj
temetésenként (A díj magába foglalja a
temetőben lévő közművek (villany) út,
ravatalozó
használat,
valamint
a
hulladékszállítás és ártalmatlanítás költségét
is.)
2. Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási
hozzájárulás. A díj egyúttal tartalmazza a síremlék
felállítási engedély díját is.
Köztemetőnként (Ft/sírhely/felépítmény)
- a Göcseji úti köztemetőben
3.500.- az Új köztemetőben
1.500.- Peremterület köztemetőkben
1.000.3. Egyéb üzemeltetői díjak
3.1. Sírásás, sírhelynyitás díjai
3.1.1. Felépítmény nélküli sírhely esetén
- nem mélyített sír
16.100.- mélyített sír
20.000.- gyermeksír
5.000.- urnasír
10.000.3.1.2. Felépítménnyel rendelkező sírhely
esetén
- nem mélyített sír
23.000.- mélyített sír
28.000.- gyermeksír
7.000.- urnasír
13.000.18.000.3.1.3. Sírbolt esetén
28.000.3.1.4. Sírbolt takarítása, fertőtlenítése,
maradványok összeszedése
3.2. Visszahantolás díjai
- egyes sírhely
6.000.kettes sírhely
6.000.Gyermeksírhely
1.500.6.000.3.3. A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap)
3.4. A temetőben szállító járművön történő
szállítás
- Kézi kocsi
8.000.10.000,4. Köztemetőkből többlet föld elszállítása
és elhelyezése építményes sír esetén

(Ft/sírhely)

4. melléklet az 53/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelethez
Sorszám

Temető
megnevezése

Sírfelirat

Sírhelyszám, egyéb Védetté nyilvánítást indokolja
azonosító adat

Göcseji úti

I.
1.

Botfy Lajos Zalaegerszeg R.T.
Város Polgármestere 1847 - II. negyed, V. sor.
11. sz. sír
1900 (és a hozzátartozókra

Elhunyt személy tanácselnök
volt

vonatkozó további feliratok)

2.

3.

4.

5.

Baráth Ferenc 1916 - 1950 (és II. negyed V. sor.7-8 Elhunyt személy 1945-1947
közötti időszakban polgármester
a hozzátartozókra vonatkozó további
sz. sír
feliratok)
volt
Nátrán János
Nyug.Tanácselnök 1904-1986
(és a hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)

D negyed

Elhunyt személy 1958-1967
közötti időszakban tanácselnök
volt.

Fülöp József Zalaegerszeg
I. negyed, I. sor, 14.
Megyei Jogú Város
sz. sír
Főjegyzője 1866-1927
Vizsy János városgazda 1870- I. negyed, I. sor, 91929 (és a hozzátartozókra vonatkozó
10 sz. sír
további feliratok)

6.

Borbély György főgimn.
Tanár
1860-1930 (és a hozzátartozókra

II. negyed, V. sor.
13-14. sz. sír

vonatkozó további feliratok)

7.

8.

Sebestyén Jenő 1866-1935

II. negyed, I. sor, 910 sz. sír

A síremlék művészeti értéke

Dr. Pesthy Pál
művészettörénész, író 1888- II. negyed, II. sor,
44-45 sz. sír
1969 (és a hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)

9.

Boldogfai Farkas Sándor
szobrászművész 1907-1970

10.

Jancsó Benedek

11.

12.

13.

Gácsi Mihály grafikusművész
1926-1987
Öveges József Kossuth,
Szot.Prometheus díjas
professzor
1895-1979
Schmidt Józsefné Tarnói
Csontos Júlia 1858-1886 (és a
hozzátartozókra, köztük Suszter
Oszkár tanárra 1878 – 1951

I. negyed, I. sor, 15.
sz. sír
I. negyed, I. sor, 2.
sz. díszsírhely

Orvos, kórházigazgató

D/2 negyed

D/2 negyed

II. negyed, XXXI
sor, 97-98. sz. sír

Schmindt József és Suszter
Oszkár jeles pedagógus volt

vonatkozó további feliratok)

14.

Szigethy Antal ügyvédi
kamarai elnök 1827-1898 (és a IV. negyed, XXIV
sor 787-789 sz. sír
hozzátartozókra vonatkozó további
feliratok)

15.

D Horváth család (és a
hozzátartozókra, köztük Ostoros
Károly tanárra 1907 -1989

II. negyed, XXIII
sor, 92-93-94 sz. sír

vonatkozó további feliratok)

Léránt János 1875-1942 (és a
16.

hozzátartozókra vonatkozó további
feliratok)

IV. negyed, XXIII
sor, 93-94-95 sz. sír

A síremlék művészeti értéke
miatt

17.

18.

II. negyed, XXII
Dr. Zarubay Lóránt 19071957 (és a hozzátartozókra vonatkozó sor, 160-161-162 sz.
további feliratok)
sír
Tuczy János
nyug.főgimn.tanár, Ferenc III. negyed, XXIII
József rend lovagja 1859-1945 sor, 74-75-76 sz. sír

A síremlék művészeti értéke
miatt

Pusztakovácsi Csoknyay
I. negyed, XXII sor,
János
kripta
1825-1895 (és a hozzátartozókra

1848-as honvédtiszt volt

(és a hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)

19.

vonatkozó további feliratok)

Árvay Sándor nyug.kir.
járásbíró volt 1848-49. honv.
hdgy 1826-1914 (és a

20.

1848-as honvédtiszt volt
I. negyed, VI sor

hozzátartozókra vonatkozó további
feliratok)

Hrabovai Hrabovszky Flórián
nyug.kir.törvényszéki bíró
II. negyed, IX sor
1825-1896 (és a hozzátartozókra

21.

1848-as honvédtiszt volt

vonatkozó további feliratok)

III. negyed,
Síremlék kora, művészeti értéke
kriptasor, 102-103
miatt
sz. sír
Tanító, iskolaigazgató volt
V. negyed, IV. sor,
Izsák Gyula Endre 1901-1974
347 sz. sír
Ormosdy-HorváthFleisnacker-Plihál család

22.

23.
24.

Dr. Kustos Lajos

Tanácselnök volt

25.

Vajda József

1-D-1-008

26.

Dr. Szilvás Rudolf

1-D-5-0004

Pedagógus, a zalai népzene
tudósa volt
Orvos, kórházigazgató volt

27.

Ruszt József

1-D-5-0006

Rendező, színházigazgató volt

28.

Morandini Tamás

1-1-31-0126

építész

29.

Rigler és Hajmássy család
Kriptája

-

Zalaegerszeg egyetlen
kápolnaszerű, föld felszíne fölé
épített kriptája

Kőnigmajer János 1826-1911

Családi sírkert 7
emlékművel

II.

Neszelei
1.

(és további hozzátartozók)

1848-as honvédtiszt volt

Andráshidai

III.

Gombossy Pál Gombossy
Pálné

V. negyed, IV. sor,
13-14 sz. sír
V. negyed, IV. sor,
Nagy Antal 1875-1952
11-12 sz. sír
Nagy László 1859-1915 Nagy V. negyed, II. sor, 12 sz. sír
Mihály
V. negyed, I. sor, 1Viosz Ferenc
2 sz. sír

1.
2.
3.
4.

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

Bekeházi

IV.

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

1.

V.

1-D-1-0019

Kálvária

Családi sírkert

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

Isoo Ferencz 1820 - 1879 (és a
hozzátartozókra vonatkozó további
feliratok)

1.

Isoó Alajos ügyvéd, szül.
1827. juni 18. megh. 1893.
január 9. (és a hozzátartozókra

2.

Gyógyszerész
63.
1848-as honvédtiszt
60.

vonatkozó további feliratok)

Czobor Mátyás polgármester
1875 - 1957 (és a hozzátartozókra

3.

Polgármester
45.

vonatkozó további feliratok)

Isoó Ferencz gyógyszerész,
meghalt Januárius 9-én1842
életének 54ikévében
Bődy József 1841-1913 (és a

4.

gyógyszerész
6.
14.

A síremléken lévő szobor
művészi értéke miatt

Gothard János
ezernyolcszázhuszonegyben
töltött hatszor tizet élte
idejében feruariusnak husz
5ötőikében meghaltt. (és
egyéb hozzátartozóra
vonatkozó felirat)

-

A síremlék kora, művészi értéke
miatt

1.

Farkas János (és további feliratok)

87.

2.

Borsos László (és további

90/A.

hozzátartozóira vonatkozó további
feliratok)

5.

6.

VI.

Egerszeghegyi

VII.

feliratok)

Olai

1.

Anna Blardin (és további

2.

Johannes Keller (és további

VIII.

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

feliratok)
feliratok)

353.
360.

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

Izraelita
A síremlék művészeti értéke
miatt

Graner Adolf (és a
hozzátartozókra vonatkozó további
feliratok)

1.
Apátfa

IX.
1.

Vass Jenő

-

Síremlék művészeti értéke miatt

Bogyai Ernő

1-0-0-0026

Tanító

Thassy Család

-

Síremlék művészeti értéke miatt

Zalabesenyő

X.
1.

Ságod

XI.
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
54/2012. (XI.30.) 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), (3) 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 a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A postabontást követően a hivatal gondoskodik a pályázatok elbírálásra történő
előkészítésről. Ennek keretében a pályázók által közölt adatokat – saját nyilvántartásai
alapján, és szükség esetén egyéb adatok és igazolások beszerzésével – ellenőrzi, és
elkészíti a pályázatok sorolási javaslatát, amelyet megküld a meghirdetett lakás területi
elhelyezkedése szerint illetékes településrészi önkormányzat részére.”
(2) Az R. 9. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A településrészi önkormányzat a 12. § (5) bekezdésében foglalt szempontok
figyelembevételével a pályázatokat véleményezheti. Ha a településrészi önkormányzat a
pályázatok kézhezvételétől számított 15 napon belül véleményező határozatát írásban nem
juttatja el a hivatal részére, akkor úgy kell tekintetni, hogy a pályázatokat támogatja.
(4) A hivatal a pályázatok elbírálására vonatkozó, a településrészi önkormányzatok
határidőben beérkezett véleményét is tartalmazó javaslatot a lakásügyekért felelős
szakbizottság elé terjeszti.
(5) Amennyiben a településrészi önkormányzat a pályázatot nem támogatta, a
lakásügyekért felelős szakbizottság jogosult az elutasító véleményt a pályázatok
elbírálásánál és sorolásánál figyelembe venni.”
2. §
(1) Az R. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony az (1) bekezdésben meghatározott okból
felmondásra került, a közgyűlés egyedi döntése alapján a volt bérlővel korábbi lakására
határozott idejű, de legfeljebb egy évre szóló lakásbérleti szerződés köthető a lakás
kiürítéséről szóló bírósági ítélet végrehajtásáig, ha a volt bérlő a lakásbérleti szerződés
felmondásában szereplő és a kérelem benyújtásáig fennálló lakbértartozása és az őt terhelő
egyéb költségek megfizetésének legalább 50%-ban önerőből maradéktalanul eleget tett.

Nem számít önerőnek az önkormányzat által nyújtott bármely közvetlen vagy közvetett
támogatás, így különösen a rendszeres vagy eseti szociális támogatás, a Lakhatásért
Közalapítvány által nyújtott támogatás.”
(2) Az R. 55. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közgyűlés egyedi döntésével a (2) bekezdésben meghatározott legalább 50%-os
önerő mértékétől eltekinthet, ha a volt bérlő vagy a volt bérlőtárs a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvényben meghatározott rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül.”
3. §
Az R. 3. számú melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
4. §
Az R. 8. számú melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. §
(1) Ez a rendelet – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 3-4. § 2013. január 1. napján lép hatályba.
(3) 2013. január 1. napján hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdése.
(4) Ez a rendelet 2013. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet az 54/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
„3. számú melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez
„AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK
FAJLAGOS ALAPLAKBÉRÉNEK MÉRTÉKE
SZOCIÁLIS LAKBÉR
Övezet
I.
II.
III.

összkomfortos

komfortos

384
358
333

333
308
269

félkomfortos
Ft/m2
205
180
153

komfort nélküli

szükséglakás

153
128
103

82
77
64

KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉR
Ft/ m2

641
PIACI ELVŰ LAKBÉR
974

Ft/ m2
A lakbérek az ÁFA összegét is tartalmazzák.”

2. melléklet az 54/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
„8. számú melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI LAP
szociális – költségelvű – piaci alapú lakásbérbeadáshoz
I. SZEMÉLYI ADATOK
IGÉNYLŐ

IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA

Név (születési név is)
Születési hely és idő
Anyja neve
Családi állapota
Lakóhelye
Korábbi
lakóhely
felsorolása
Tartózkodási helye
Levelezési címe
Telefonszáma
Foglalkozása
Munkahelye
Korábbi munkahely
felsorolása
Lakásigénylés éve
II. AZ IGÉNYLŐVEL EGYÜTTKÖLTÖZŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név
születési idő
rokoni kapcsolat
foglalkozás
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

III. PÁLYÁZATI ADATOK
Zalaegerszeg,
m2

Megpályázott lakás címe
Alapterülete – alaplakbére
Lakbértámogatás várható
a nyugdíjminimum
%-a
mértéke és összege
(alaplakbér – várható lakbértámogatás)
Fizetendő lakbér összege
Fizetőképesség (azaz a legmagasabb vállalható lakbér és a
az összjövedelem
%-a
külön szolgáltatás számított
költsége) mértéke és összege
Az igényelt lakbértámogatás
összege
Egyösszegű (lakbér és külön
összege:
.- Ft ideje:
szolgáltatás számított
költségének befizetése) vállalás

Ft/hó
.-Ft/hó
Ft/hó
.- Ft

.- Ft/hó
hónapra

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapon belül
közüzemi, illetőleg gyermekétkeztetéssel kapcsolatos díjtartozásom nem állt fenn, továbbá a fentiekben
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a pályázati lapon szereplő adatoknak a lakásügyi
eljárásban történő felhasználásához, továbbá ahhoz, hogy a pályázati lapon szereplő adatokat az eljáró
szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan az illetékes intézmények, közszolgáltatást végző szervezetek
nyilvántartásból adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje, valamint hogy azokat a pályázati eljárásban
részvevők megismerhessék.

Zalaegerszeg, 20__________________________________

__________________________________________________
az igénylő
és vele együttköltöző nagykorú személyek
aláírása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
55/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és piacokról szóló
50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 8. § (3) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A kereskedők a területhasználati díjat havonta, a tárgyhó 15. napjáig kötelesek megfizetni az
üzemeltető számlázása alapján.”
(2) Az R. 8.§ (17) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(17) A vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, helybiztosítási díj, helypénz
és óvadék mértékét a közgyűlés határozatban állapítja meg.”
2. §
Az R. 9. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(10) A piac, vásárcsarnok, vásár szakosított árubeosztása, az áruféleségek árusítása helyének
jogszabályoknak megfelelő kijelölése az üzemeltető feladata.”
3. §
Az R. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. §
Az R. 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Az R. 2. § (4) bekezdésében a „h.) pontjában” szövegrész helyébe a „g.) pontjában”
szövegrész lép.
(3) Hatályát veszti az R. 8. § (1) bekezdése.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet az 55/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelethez
A PIACOK, VÁSÁROK HELYE, IDEJE ÉS IDŐTARTAMA
1. Országos kirakóvásár
Helye: - iparcikk vásár a Városi Sportcsarnok előtti terület, a PLAZA előtti terület és a
mellette lévő autóparkolók, ahol egyben a gépjárművek is elhelyezhetők,
- zöldség, gyümölcs árusítás a vásárcsarnokban és piactéren.
Ideje: minden hónap második keddje
Időtartama : Mindenkori téli-nyári időszámításhoz alkalmazkodva.
Nyári időszámítás szerint : 6,00 -14,30 h
Téli időszámítás szerint : 6,30-14,30 h
2. Heti kirakóvásárok
Helye :
- vásárcsarnok (hrsz. 3616)
- piactér (hrsz. 3617)
- piactéren a vásárcsarnok és Büntetés-végrehajtási Intézet közti terület (hrsz. 3617)
- Piac tér 3. (hrsz. 3606)
- Piac tér 4. (hrsz. 3609)
- Deák F. tér könyvtárral határos szakasza
- Mérleg tér (közvetlenül a Vásárcsarnok északi bejárata felőli terület)
- Munkácsy u. 7. (hrsz. 3607)
- Munkácsy u. 11. (hrsz. 3612)
- Szeglet u. 1. (hrsz. 3614)
- Budai Nagy Antal u. 21-27. (hrsz. 3656/2)
Kivétel: nem lehet elfoglalni a Sütő utcát, a Várkör utcát.
Ideje: minden héten kedd, péntek és szombat.
Időtartama : kedd, péntek, szombat : 6,00 - 13,00 óra
3. Napi élelmiszerpiac
Helye :
piactér, vásárcsarnok
Ideje : hétfő kivételével a hét minden napja
Időtartama : keddtől - vasárnapig 06,00 órától 13,00 óráig
vasárnap 06,00 órától 12,00 óráig
4. Használtcikk piac
Helye :
- piactéren a vásárcsarnok és Büntetés-végrehajtási Intézet közti terület (hrsz. 3617)
- Piac tér 3. (hrsz. 3606)
- Piac tér 4. (hrsz. 3609)
- Mérleg tér 1. (hrsz. 3638)

Szeglet u. 1. (hrsz. 3614)
Munkácsy u. 7. (hrsz. 3607)
Munkácsy u. 11. (hrsz. 3612)
Ideje: minden szombaton és vasárnap
Időtartama: 06,00 órától 13,00 óráig
-

Helye :
- Várkör 21. (hrsz. 3633/1)
Ideje: minden vasárnap
Időtartama: 06,00 órától 13,00 óráig
5. Egyéb vásárok
Helye: piactéren a vásárcsarnok és a vásárcsarnokot körülvevő utcarészek
Ideje:

karácsony és húsvét előtti két hét, valamint a mindenszentek napját
(november 1.) megelőző két iparcikk piaci nap

Időtartama: 07 órától 13 óráig
6. Búcsúvásár
Helye: Andráshidán az Öveges József Ált., Iskola és környéke
Bazitán a Bazitai u. 11. sz. melletti parkoló és környéke
Besenyő az élelmiszerbolt, parkoló és környéke
Botfán a Botfa u. 3. sz.alatti italbolt, élelmiszerbolt és környéke
Csácsbozsokon a 76-os főközlekedési út, Nyerges u. csatlakozása és környéke,
valamint a csácsihegyi kápolna és környéke
Ebergényben a kápolna és környéke
Egerszeghegyen a kápolna és környéke
Pózván az autóbusz forduló és környéke
Ságodban az iskola és környéke
Szenterzsébethegyen a kápolna és környéke
Páterdombon, a Honvéd u. 70. sz. előtti parkoló, kereszteződés és környéke
Jánkahegyen a harangláb és környéke.
Ideje: változó, a városrész templomának (kápolnájának) búcsújával esik egybe.
7. Húsvéti és karácsonyi vásár
Helye:

Dísz tér - Kosztolányi utcáig bezárólag

Ideje:

Húsvét előtt legfeljebb 3 hét
Karácsony előtt négy hét

Időtartama: az önkormányzattal kötött szerződés alapján a szervező határozza meg.

2. melléklet az 55/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS A ZALAEGERSZEGI IPARCIKK PIAC
DIFFERENCIÁLT HELYEIRŐL

I. kategóriájú helyek:
Deák tér
1.
2.
3.
4.
5.

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

5 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
2 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

Piac tér
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
3 m sátor
3 m sátor
1,5 m sátor

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

Piac tér 3-4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
27.
28.
29.
30.
31.

21.
22.
23
24.
25.
26.

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

4 m büfé
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

II. kategóriájú helyek:
Büntetés végrehajtási intézet és vásárcsarnok között
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor

Mérleg tér (Közvetlenül a Vásárcsarnok Északi bejárata felőli terület)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

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

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

III. kategóriájú helyek:
Munkácsy u. 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

Szeglet u. (volt virágudvar területén)
1.
2.
3.
4.

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

5.
6.
7.
8.
9.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
7 m sátor
7 m sátor

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
56/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Melléklet az 56/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
„Melléklet a 20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelethez
A települési folyékony hulladék begyűjtésével, szállításával és ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj mértéke

szállítás

1252

elhelyezés,
ártalmatlanítás
Ft/m3
428

összesen

1680

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a közszolgáltatás díjára
felszámításra kerül a mindenkori ÁFA összege.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
57/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 6. és 7. §-ában, 39/C. §-ában és az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. §
Az adómentesség
Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a helyi
adókról szóló törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az
1,5 millió Ft-ot.”
2. §
Az R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. §
Az adó megfizetésének módja
A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi
pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett
adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási
megbízással kell teljesítenie. Az adózó felhatalmazása alapján az adófizetés csoportos
beszedési megbízás útján is teljesíthető.”
3. §
(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 3-5. §-a, valamint az R. 6. § (2) bekezdésében „a 3. § (2) bekezdés a)
és b) pontja szerinti tevékenység-végzés után” szövegrész.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
58/2012. (XI.30.) 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, 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.) 4. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 1. díjövezetben (belváros) a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama
egy óra.”
2. §
Az R. 5. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az üzemeltető szükség esetén jogosult a parkolás zavartalanságának és biztonságának
érdekében forgalomszervezési okokból a Parkolóházra kiadható bérletek számát
korlátozni.”
3. §
Az R. II. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. §
Az R. III. melléklete az alábbiakkal egészül ki:
„Mártírok útja 73. és 85., Ady E. u. 44.”
5. §
Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

„1. melléklet az 58/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
II. melléklet a 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelethez
A parkolási díjak mértéke
A parkolási díjak az ÁFA-t és a bérletkártya költségét tartalmazzák.
1) Díjosztályok
A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket két díjosztály egyikébe kell sorolni:
A) díjosztály:
Az 5,50 m-nél nem hosszabb járművek (személygépkocsik, három vagy annál több kerekű
segédmotor kerékpárok és motorkerékpárok, vegyes használatú járművek és kisteherautók,
lakóautók, lakókocsik, utánfutók, stb.)
B) díjosztály:
Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó járművek (autóbuszok,
vontatók, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, pótkocsik,
járműszerelvények, stb.)
2) Alapdíjak óránként:
A parkolási díjak szempontjából a fizető parkoló rendszer területe a parkolóházra, valamint a
térszíni parkolók esetén négy díjövezetre oszlik:
Díjövezet
Parkolóház
1. díjövezet (belváros)
2. díjövezet
3. díjövezet
4. díjövezet

A) díjosztály
B) díjosztály
Óradíjak (Ft)
minimális díj (Ft)
óradíjak
minimális díj
240
60
360
90
A) díjosztály×az elfoglalt
helyek száma, de legfeljebb az
280
70
A) díjosztály háromszorosa,
240
60
járműszerelvény esetén az A)
160
40
díjosztály hatszorosa

A Parkolóházban az éjszakai és a hétvégi óradíj 100 Ft.
3) Bérletárak
Az 1. díjövezetben a 3/a.)-c.) pontok szerinti bérlet nem váltható.
A díjak meghatározása – a rendeletben meghatározott kivételekkel - naptári időszakra
vonatkozik.

3/a.) Havi bérletárak:
Díjövezet
2. díjövezet
3. díjövezet
4. díjövezet

Parkolóház
nappal
éjjel
24 órás garázsbérlet
hétvégékre érvényes
éjszaka és hétvége

Ft
9200
6800
3500

Ft
6000
4500
8000
4000
6000

Az MMIK épülete mögötti 3226/2 és 3238/1 hrsz-ú parkolókba 2000 Ft-os áron havi bérlet
váltható, amely más területekre nem érvényes.
A 2.-3.-4. díjövezetekbe és a parkolóházba egyaránt érvényes összevont nappali havi bérlet
ára 14.000 Ft.
3/b.) Heti bérletárak:
Díjövezet
2. díjövezet
3. díjövezet
4. díjövezet

Parkolóház (24 órás)
2660 Ft

Ft
2800
2100
1100

3/c.) A rendszám nélküli bérletek havi árai:
Díjövezet
2. díjövezet
3. díjövezet
4. díjövezet

Parkolóház (24 órás)
13380 Ft

Ft
13400
10000
5000

3/d.) A bérletvásárlásoknál alkalmazható kedvezmények:
Előre megvásárolt hónapok száma
negyedévre
félévre
egész évre

Kedvezmények %-ban
3%
6%
10 %

3/e.) A bérletcsere kiállítási díja: 3200 Ft
A díjmentességet igazoló éves bérletek ára: 3200 Ft/bérlet
3/f.) A Parkolóház kivételével a korlátozott területre érvényes lakossági kedvezményes éves
bérletek ára:

1. autóra
2. autóra

lakossági
kedvezményes
Ft
3200
10000

4/a.) A kizárólagos használati jogok éves díjai:
Díjövezet
2. díjövezet
3. – 4. díjövezet

Ft
165900
135900

Parkolóház
200000 Ft

4/b.) A kizárólagos használati jogok havi díjai:
Díjövezet
2. díjövezet
3. – 4. díjövezet

Ft
13900
11340

Parkolóház
17000 Ft

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 186/2012. (XI.22.) sz. határozata
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű 7/2004/1., 9/2006/2., 157/2009/6.,8.,11., 267/2010/3., 83/2011/3.,
89/2012., 149/2012/1., 159/2012., 161/2012., 163/2012., 164/2012., 165/2012.,
166/2012., 167/2012/1.,2., 168/2012., 169/2012., 170/2012., 171/2012.,
172/2012/1.,2., 173/2012/1.,2., 174/2012., 175/2012., 176/2012., 178/2012.,
179/2012., 182/2012/2.,3., 183/2012., 185/2012. számú közgyűlési határozatok
végrehajtásáról elfogadja azzal, hogy a Városi Turisztikai Egyesület tagdíjának
fedezete a 2013. évi költségvetési rendeletben kerüljön tervezésre.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 304/2004. számú határozat 4.
pontjának végrehajtási határidejét 2013. február 28. napjára módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 141/2012. számú határozat 1.
pontjának végrehajtási határidejét 2013. március 31. napjára módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 309/2004. számú határozat 2.
pontját hatályon kívül helyezte.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 157/2009. számú határozat 9.
pontját hatályon kívül helyezte.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 146/2012. számú határozatát
hatályon kívül helyezte.
Az elfogadott költségvetési koncepciót követően a képviselők 2012. december
31-ig a műszaki ügyekért felelős alpolgármester felé tehetnek javaslatot
beruházási és felújítási feladatokra.

Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet
újraalkotása
ZMJVK 187/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2004. (I.29.) számú közgyűlési
határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja.
„A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a mindenkori éves költségvetés
tervezésekor a köztemetők működésének finanszírozására pénzügyi fedezetet
biztosítson.”
Határidő:
Felelős:

mindenkori éves költségvetés jóváhagyása
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, helybiztosítási díj,
helypénz és óvadék mértékének felülvizsgálata, a vásárokról és piacokról szóló 50/2004.
(XII.03.) önkormányzati rendelet módosítása
ZMJVK 188/2012. (XI.22.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2012. (I.26) sz. határozatát
2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezi.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegen megrendezett
vásárokon és piacokon a területhasználati díjakat, a helybiztosítási díjakat, a
helypénzeket és az óvadék mértékét 2013. január 1. napjától az alábbiakban
állapítja meg:
I. TERÜLETHASZNÁLATI DÍJ
A. Heti kirakóvásár:
az árak nem tartalmazzák az országos kirakóvásár napját
(minden hónap második keddjét)
a. Iparcikk
I. osztályú sátor
3 395
II. osztályú sátor
2 925
III. osztályú sátor
2 165
b. Vendéglátás
5 090

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

B. Vásárcsarnok:
a. zöldség-gyümölcs kereskedő,
virágkereskedő, koszorúkötő, pék, hús
készítmények, élelmiszer, édesség stb.
b. elektromos áram felhasználása
esetén +

Ft/mérés alapján
fogyasztás/hó

5 000 Ft/fm/hó
mért fogyasztás
alapján

C. Országos kirakóvásár:
a. Iparcikk
b.Vendéglátás

75 500 Ft/10m2/év
84 450 Ft/büfékocsi/év

D. Gépjárművek általi
területhasználati díj a Budai Nagy
Antal u. 21-27 alatti területen

2 200 Ft/gépjármű/hó

II. HELYBIZTOSÍTÁSI DÍJ
A. Napi zöldségpiac:
a. őstermelők
b. kereskedők:
zöldség-gyümölcs
virág
élelmiszer-édesség

33 800
40 600
56 400
56 400

B. Vásárcsarnok:
a. őstermelők
b. savanyúság árusítók

33 800 Ft/2fm/év
40 600 Ft/2fm/év

Ft/2fm (asztal/járófelület)/év
Ft/2fm (asztal/járófelület)/év
Ft/2fm (asztal/járófelület)/év
Ft/2fm (asztal/járófelület)/év

III. HELYPÉNZ
A. Heti kirakóvásáron és napi zöldség, gyümölcs és virágpiacon:
a. zöldség-, gyümölcs őstermelő
205 Ft/m2/nap

b. zöldség-, gyümölcs kereskedő
c. gomba
termesztett
vadon termő
Vadon termő gomba bevizsgálása árusításhoz
d. iparcikk
piaci napokon, aranyvasárnap
munkaszüneti nap, vasárnap
e. élelmiszer (kivéve édesség, méz, tojás 300 db
felett, hús és hentesárú)
édesség, méz
tojás 300 db felett
hús ás hentesárú
hús és hentesárú elektromos áram
igénybevételével
f. virág
kereskedő (élő, selyem)
őstermelő (váza)
(vödör)
(asztal)
g. szaporító anyag
h. egyéb kisállat (baromfi, nyúl stb.)
i. idényáru
koszorú (okt. 15-nov. 1-ig)
fenyőfa (dec. 24-ig)
kegyeleti cikk (okt. 15-nov. 1-ig)
B. Országos kirakóvásár:
a. iparcikk és élelmiszer
b. vendéglátás (sátor vagy büfé kocsi)
c. gépkocsi, utánfutó elhelyezés
C. Használtcikk piac: új termék nem értékesíthető
a. szombatonként
b. vasárnaponként
D. Búcsúvásárok:
a. Mutatványos
b. büfé, vendéglátás (sátras)
c. büfékocsi
d. édesség, fagylalt, jégkrém, vattacukor,
pattogatott kukorica
e. ruha, kultúrcikk, játék, bazár
f. könyv
g. léggömb
h. egyéb

290 Ft/m2/nap
280 Ft/m2/nap
280 Ft/m2/nap
200 Ft/alkalom
400 Ft/m2/nap
400 Ft/fm/nap
290 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/nap
205 Ft/m2/nap
290 Ft/m2/nap
500 Ft/m2/nap

400
55
115
450
440
100

Ft/m2/nap
Ft/váza/nap
Ft/vödör/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/db

845 Ft/m2/nap
845 Ft/m2/nap
510 Ft/m2/nap
955 Ft/m2/nap
1 190 Ft/m2/nap
450 Ft/gépjármű/nap
300 Ft/m2/nap
480 Ft/m2/nap

21 2785 Ft/alkalom
11 265 Ft/10m2/alkalom
5 830 Ft/db/alkalom
2 275
4 520
1 705
3 390
1 690

Ft/eszköz/alkalom
Ft/10m2/alkalom
Ft/3m2/alkalom
Ft/palack/alkalom
Ft/3m2/alkalom

IV. ÓVADÉK
(iparcikk, új sátrak)

30 000 Ft
V. FIZETÉSI HATÁRIDŐK

Megnevezés
Határidő
Területhasználati díj:
a. országos kirakóvásár:
tárgyévet megelőző év december 15.
b. iparcikk piac:
tárgyhó 15. napja
c. vásárcsarnok:
tárgyhó 15. napja
d. gépjárművek
tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapja
Helybiztosítási díj: az éves díj két egyenlő
részletben
I. félév:
tárgyévet megelőző év december 15.
II. félév:
tárgyév június 15.
A fenti árak az általános forgalmi adót tartalmazzák!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy a közgyűlés
döntéséről a kereskedőket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
felkérésre: Horváth István igazgató

Tárgy: Fizető parkolók kedvezményes üzemeltetése az Ádventi időszakban
ZMJVK 189/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető parkolók működéséről és
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet 5. § (2)
bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy:
1.

2012. december 15. és 2012. december 31. között az 1-4. díjövezetekben a
fizető parkolóhelyeket munkanapokon 12:00 órától 18:00 óráig az Egerszeg
Kártyával rendelkezők díjmentesen vehessék igénybe.

2.

A Csipke Parkolóházban 2012. december 15. és 2012. december 31. között
legalább egy óra időtartamra váltott parkolójegy esetén további egy óra
ingyenes parkolás legyen igénybe vehető.

3.

2012. december 15. és 2012. december 31. között a Budai Nagy Antal utcai
fizető parkolóhelyeket piacnapokon 12:00 óráig az Egerszeg Kártyával
rendelkezők díjmentesen vehessék igénybe.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a fizető parkolókat üzemeltető
Városgazdálkodási Kft-t tájékoztassa a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A közgyűlés felkéri a polgármestert és a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy
a kedvezményes parkolás lehetőségéről a lakosságot sajtóhirdetéssel, közleménnyel,
stb. előzetesen tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2012. december 5.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

Tárgy: A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
ZMJVK 190/2012. (XI.22.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetési
tervezéshez a határozati javaslat további pontjaiban megfogalmazottak
figyelembe vételével elfogadja a költségvetési koncepcióját. Felkéri a jegyzőt a
tervezési munka további koordinálására, a várható bevételek – kiemelten az
állami hozzájárulások - pontosítására, az adóbevételek mind pontosabb
meghatározására,
különösen
az
újonnan
bevezetendő
közműadó
vonatkozásában, valamint új bevételi források és kiadáscsökkentő lehetőségek
feltárására.
Határidő:
Felelős:

2.

A költségvetés elfogadása előtt a közgyűlés elé kell terjeszteni azon
önkormányzati rendelet-tervezeteket, amelyek a bevételi és kiadási
előirányzatokat befolyásolják, illetve megalapozzák.
Határidő:
Felelős:

3.

2013. évi költségvetés elfogadása
Dr. Kovács Gábor jegyző

Az oktatási intézményrendszer fenntartásában bekövetkező változásokra
tekintettel a költségvetés készítésekor törekedni kell arra, hogy az
önkormányzat feladatkörében maradó működtetési feladatok ellátását a
leghatékonyabb és leggazdaságosabb szervezeti formában biztosítsa.
Határidő:
Felelős:

4.

2012. december 31.
Dr. Kovács Gábor jegyző

2012. december 31.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Az önkormányzati feladatok központi költségvetés általi finanszírozásának
rendszerében bekövetkezett változások, a normatív finanszírozás helyett a
feladatfinanszírozás előtérbe helyezése miatt az önkormányzat költségvetési
szerveinek fenntartói finanszírozását új alapokra kell helyezni az intézmények
által elkészített 2013. évi költségvetési javaslat alapján, a pénzügyi lehetőségek
függvényében.
Határidő:
Felelős:

2013. évi költségvetés elfogadása
Gyutai Csaba polgármester

5.

Át kell tekinteni az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező
feladatellátás elsődlegessége érdekében. A civil szféra, a sport és kulturális
egyesületek, alapítványok támogatását új alapelvek mentén célszerű
kialakítani, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi
figyelembe.
Határidő:
Felelős:

6.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
gazdasági társaságok vezetőivel folytasson egyeztetéseket újabb források
bevonása érdekében a felhalmozási célú kiadási lehetőségek bővítéséhez,
különösen a pályázati önrész és a felújítási vis-maior helyzet kezelésére.
Határidő:
Felelős:

7.

2013. évi költségvetés elfogadása
Gyutai Csaba polgármester

A kormány javaslata alapján 2013. évben sor kerülhet önkormányzatunk
adósságállományának részbeni konszolidációjára. Tekintettel arra, hogy az
adósságállomány állami átvállalásának mértéke nem ismert, a jelenleg
érvényes hitelszerződésekben foglalt kötelezettségek alapján kell tervezni a
2013. évi költségvetésben az adósságszolgálat összegét.
Határidő:
Felelős:

10.

2013. január 15.
Gyutai Csaba polgármester

A 2013. évi költségvetési rendeletben az előre nem tervezhető feladatok
ellátása érdekében és az esetlegesen elmaradó bevételek pótlására
lehetőségekhez mérten céltartalékot kell képezni.
Határidő:
Felelős:

9.

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Fejlesztési feladatok és felújítási célok tervezésénél elsősorban a korábban
vállalt kötelezettségek, az adósságszolgálat és a 2012. évben megkezdett
feladatok forrásigényét szükséges biztosítani. Új beruházások tervezésénél
különös
figyelmet
kell
fordítani
a
megvalósuló
beruházások
fenntarthatóságának pénzügyi hatásaira.
Határidő:
Felelős:

8.

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

2013. évi költségvetés elfogadása
Gyutai Csaba polgármester

A 2013. évi költségvetési rendelet előkészítésekor törekedni kell arra, hogy a
városüzemelési feladatok minősége lehetőleg ne változzon.
Határidő:
Felelős:

2013. évi költségvetés elfogadása
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg és
megállapodásának felmondása

Térsége

Belső

Ellenőrzési

Társulás

társulási

ZMJVK 191/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg és Térsége Belső
Ellenőrzési Társulás társulási megállapodását 2012. december 31-i hatállyal
felmondja. A felmondás csak akkor lép hatályba, ha azt a társulásban részt vevő
tagönkormányzatok mindegyike képviselő-testületének minősített többséggel hozott
határozatával jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás tagjait értesítse és a
további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

a társulás tagjainak értesítésére: 2012. november 30.
a további szükséges intézkedések megtételére: 2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Javaslat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi
ellenőrzési tervére
ZMJVK 192/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi Ellenőrzési Tervet a
határozati javaslat 1. számú melléklete, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának 2013. évi Belső Ellenőrzési Tervét a határozati javaslat 2.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

a jóváhagyott Ellenőrzési Terv
és a Hivatali Belső Ellenőrzési terve szerint
Dr. Kovács Gábor jegyző

Tárgy: A lakásalap 2013. évi tervezett felhasználása
ZMJVK 193/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. évre a lakásalapból az alábbi
összegek kötött célú felhasználását tervezi:
Ssz.:

Felhasználás megnevezése:

1.

Első lakáshoz jutók támogatása
R. 2. § (1) bek. b) pontja szerint
önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek
(lakások) teljes vagy részletes felújítása,
korszerűsítése
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítását
támogató 2012 évi pályázatokhoz forrás

2.

3.

Felhasználás
tervezett helye
---

Költsége
(eFt):
20.000

---

27.000

---

37.200

R. 2. § (1) bek. f) pontja szerint lakóövezetbe
sorolt építési telek kialakítása Andráshida
4.
keleti külterület, közművesítés Flórián u.
épületbontás területrendezés
R. 2. § (1) bek.c.) és f) pontja szerint
5. városrehabilitációra, II. ütem folytatása
(területrendezés)
Összesen:
Lakásalap maradványa tervezett felhasználás után:

---

23.000

---

36.800
144.000
--

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

2013. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
ZMJVK 194/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban:
SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2013. január 1-i hatállyal azzal,
hogy a controllerre vonatkozó változások 2012. december 1. napján lépnek hatályba:
1.)

Az SZMSZ II. fejezet 6. pontjának (A hivatal szervezeti tagozódása) (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A hivatal a feladatait az SZMSZ 1. sz. mellékletében meghatározott
szervezeti egységekben, az alábbi belső tagozódásban látja el.
a.

b.

c.
d.

e.
f.
g.

Közgazdasági Osztály:
- Üzemgazdasági csoport
- Pénzügyi csoport
- Számviteli csoport
Adóosztály
- Adóelőírási csoport
- Adóeljárási csoport
Városüzemeltetési Osztály
Városfejlesztési és Tervezési Osztály
- Főépítészi csoport
- Ingatlangazdálkodási csoport
- Beruházási és tervezési csoport
- Stratégiai szakreferens
Építéshatósági Osztály
Humánigazgatási Osztály
Szociális és Igazgatási Osztály:
- Szociálpolitikai csoport
- Általános igazgatási és lakásgazdálkodási csoport

Anyakönyvi és nyilvántartási csoport
Jogi és Közbeszerzési Iroda
Önkormányzati Osztály
- Testületi csoport
- Szervezési csoport
- Informatikai csoport
- Közterület-felügyeleti csoport
Polgármesteri Iroda
Ellenőrzési Iroda
A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző és a személyügyi szakreferensek
tartoznak.
A polgármester közvetlen irányítása alá tartozik a gazdasági tanácsadó.”
-

h.
i.

j.
k.
l.
m.

2.)

Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. sz. melléklete
lép.

3.)

Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:




A Városi Gyámhivatal feladatait felsoroló táblázat törlésre kerül.
A Közigazgatási Osztály feladatait felsoroló táblázat törlésre kerül.
Az Önkormányzati Osztály feladatait felsoroló táblázat az alábbi
táblázattal egészül ki:

Közterület-felügyeleti csoport:
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén
belül felügyeli a közterületek (parkok, játszóterek, egyéb
közterületek) rendeltetésszerű használatát, az észlelt
hiányosságok megszüntetésére intézkedik,

1999. évi LXIII. tv. 1.§ (4) bek. c) pont,
27.§ a),b) pont
1/1975. (II.5) KPM-BM együttes
rendelete 10. §, 14. §, 15. §, 18. §, 40. §,
41. §
1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bek. a) és b)
pont; (8) bekezdés
ZMJVK 36/2012. (VI.29.) rendelet 10.
§-a

- felügyeletet gyakorol a parkok és műtárgyaik rendjére,
azok tisztaságát folyamatosan ellenőrzi, a zöldterületeken,
közforgalom elől elzárt közterületen, parkokban
gépjárműparkolást
megakadályozza,
bekövetkezése
esetén helyszíni bírságot alkalmaz, illetve közigazgatási
eljárást kezdeményez
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány 1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bek. h)
jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése
- ellenőrzi a kutyatartás szabályainak betartását,
1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bek. g) pont,
(8) bek.
ZMJVK 36/2012. (VI.29.) rendelet 16.
§-a
- út-, járda és forgalomtechnikai hiányosságok esetén 1999. évi LXIII. tv. 1.§ (4) bek.
jelzéssel él a szakhatóság felé
- engedély nélkül és szabálytalanul végzett építési és 1999. évi LXIII. tv. 1.§ (4) bek. c) pont
bontási munkák észlelése esetén jelzéssel él az
építéshatósági osztály felé
- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 1999. évi LXIII. tv. 17. §
esetén helyszíni bírság kiszabása, szabálysértési 2012. évi II. tv. 224. §
feljelentés megtétele
- vezeti a helyszíni bírságolás, illetve szabálysértési 1999. évi LXIII. tv. 17. §
feljelentések nyilvántartását,
21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 11. §
- meghatározott közúti közlekedési szabályszegés esetén 1999. évi LXIII. tv. 17/A. §
közigazgatási bírság alkalmazása
1988. évi I. tv. 20. § (1), (2) bek.

közigazgatási
bírságnyilvántartás
részére
adatszolgáltatás
- közrend elleni szabálysértések esetén helyszíni bírság
kiszabása, szabálysértési feljelentés megtétele
- a képviselő-testület által meghatározottak szerint
együttműködik
a
rendőrséggel,
a
hivatásos
katasztrófavédelmi szervvel (a továbbiakban: rendvédelmi
szervek), a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb
állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi
szervezettel, így különösen a helyi polgárőr szervezettel,
valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb
szervezettel.

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 2. §
bg) pont
1988. évi I. tv. 21/D. § (2) bek
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
1999. évi LXIII. tv. 17. §
2012. évi II. tv. 182. §, 185. §, 186. §,
191. §, 192. §, 193. §, 195. §, 196. §,
197. §, 200. §, 202/A. §, 207. §
1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bek. d) pont,
6. §

- intézkedik a közterületen szabálytalanul elhelyezett,
hatósági jelzéssel rendelkező üzemképtelen, vagy
hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek elszállítása,
tárolása, értékesítése iránt

1999. évi LXIII. tv. 20. §
55/2009. (X.16.) IRM rendelet 4. § - 19.
§
ZMJVK 47/2004. (XII.03.) önk.
rendelete 21.§
- talált robbanóanyagokat elszállításra bejelenti és 142/1999. (IX.8) Korm. rendelet 1-4.§
gondoskodik a terület őrzésének biztosításáról,
- közterület-használati szerződések és hozzájárulások ZMJVK
47/2004.
(XII.03)
önk.
előkészítése, a közterület-használati díjak kivetése, rendelete 5-6.§
továbbítása a Közgazdasági Osztály felé,
- a közterület-használati szerződés vagy hozzájárulás ZMJVK 47/2004.(XII.03) önk. rendelete
nélküli, vagy attól eltérő használat észlelése esetén a 23. §,
jogsértő állapot megszüntetése érdekében a szükséges
intézkedések megtétele
- ellenőrzi és szankcionálja az avar és kerti hulladék ZMJVK 36/2012. (VI.29.) rendelet 6.,
ártalmatlanításának szabályait, a szabadtéri tűzgyújtás, 7., 14., §-a
környezeti zajvédelem, szennyvíz elhelyezés szabályait
- ellenőrzi és szankcionálja a közterületen történő szeszes ZMJVK 36/2012. (VI.29.) rendelet 17.,
ital fogyasztását, a jogosulatlan kereskedelmi tevékenység 18., 19. §
végzését, az utcai kéregetést

 A Népjóléti Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe a Szociális
és Igazgatási Osztály feladatait felsoroló táblázat lép:
Az osztály alapvető feladatai a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátások döntés-előkészítése, a lakásgazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátása.
Figyelemmel kíséri a foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátását.
Szociálpolitikai csoport:
Döntésre előkészíti a polgármester ill. a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi,
kötelezően ellátandó szociális, gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket:
a métányossági ápolási díj

a lakásfenntartási támogatás

1993. évi III. tv 25. §, 40. §, 43/B-44. §
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-7. §, 9. §, 11-12. §, 27.
§, 30. §
ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 34. §, 36. §
1993. évi III. tv 38-39. §, 47. §,
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-13. §, 20-24. §,
ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 27-29. §

aktív korúak ellátása

1993. évi III. tv 33-37/C. §
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-7. §, 9-13. §, 15-17/B. §
ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 20-25. §
az átmeneti segély (eseti és folyamatos
1993. évi III. törvény 7. §, 45. §, 47. §
segély)
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 6. § (3)-(4) bek., 31. §
ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 41-43. §, 45. §
méltányossági közgyógyellátás
1993. évi III. tv. 49. §, 50. § (3)-(5) bek., 50/A-53. §
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 35-49. §
ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 55. §, 58. §
köztemetés
1993. évi III. tv. 48. §
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 34. §
ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 54. §.
temetési segély
1993. évi III. tv. 46. §, 47. §
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 32-33. §
ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 47. §.
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1997. évi XXXI. tv. 21. §
ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 67-68. §., 70. §
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1997. évi XXXI. tv. 19-20/B. §
és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65-68/E. §
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § g)-h) pont
ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 62. §, 69. §
adósságkezelési szolgáltatás
1993. évi III. törvény 55-55/C. §
63/2006. (III.27.) Korm. rend. 1-6. §, 51-56. §
ZMJVK 29/2003. (IX.19.) önk. rendelete
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
ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 68/A. §
gyámhatósági ügyekben megkeresésre 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § c) pont
környezettanulmányt készít

Gondoskodik:
a
döntés-előkészítésben
résztvevő ZMJVK 6/2007. (II. 09.) önk. rend 43. § a) pont, 45. §
szakmai
bizottságok
munkájának (4) bek., 46. § (3) bek.
segítéséről
a támogatások összegének kiutaltatásáról 63/2006. (III.27.) Korm.rend. 6. § (1) bek.
ZMJVK 6/2007. (II. 09.) önk. rend. 70. § (3) bek. f)
pontja,
a
jogszabályban
meghatározott 1993. évi III. tv 25. § (4)-(6) bek.
felülvizsgálatok elvégzéséről
1997. évi XXXI. tv 20/B. § (7) bek.
ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 11. §
a szociális nyilvántartások vezetéséről
1993. évi III. tv 18-19. §, 23. §
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 17. § (3) bek. ZMJVK
25/2006. (VI.15.) ör. 15. §
a védendő fogyasztói státusz igazolásáról 2007. évi LXXXVI. 65. § (2) bek.
2008. évi XL. törvény 66. § (2) bek.
a szépkorúak jubileumi köszöntésének
255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése
előkészítéséről
a térítési díj hátralék behajtásáról a 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 31.§ (3) bek.
közigazgatási
hatósági
eljárás
és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény szabályainak
alkalmazásával.

Önként vállalt feladatok:
rendszeres gyermekvédelmi segély, 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bek., Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2006.
(VI.15.) ör. 63. §

-

-

-

alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatása, 1993. évi III. törvény 1. §
(2) bek., Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször
módosított 40/2004. (X.29.) sz. önk. rendeletének 2. §. c) pont, 3.§. (3)
bekezdése, 6 §
BURSA HUNGARICA ösztöndíj, 1993. évi III. törvény 1. § (2) bek.,
51/2007. (III.26.) Korm.rend., Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 25/2006. (VI.15.) ör. 48-51. §
az átmeneti segély (méltányossági segély), 1993. évi III. törvény 1.§ (2)
bek., 45. §, 47. §, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
25/2006. (VI.15.) ör. 45. §

Általános igazgatási és lakásgazdálkodási csoport:
- megyei illetékességgel engedélyezi az üzletszerű 1993. évi LXXVIII. tv. 64/A-D. §, 217/2009.
ingatlan-közvetítői,
illetőleg
ingatlanvagyon (X.02.) Korm. rendelet 2. §
értékelő és közvetítői tevékenységet, ezekről
nyilvántartást vezet, és ezt közzéteszi a PH
honlapján
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat,
1959. évi IV. törvény (Ptk)., 188-191.§ (Ptk).
26.§ (1), 29.§,
228/2009. (X. 16.) Korm. r.
- a birtokvédelmi beadványban leírtak tisztázására Ptk. 29. §, 2004. évi CXL. tv. 46. § (1)
tárgyalást tűz ki, amelyre idézést küld ki mindazon
személyek
részére,
akiknek
személyes
meghallgatása szükséges,
- indokolt esetben helyszíni szemlét tart, melynek 2004. évi CXL. tv. 49. §
időpontjáról az érintetteket értesíti,
Ptk. 29.§
- döntéshozatal előtt megkísérli a felek közötti 2004. évi CXL. tv. 64. §, 75. §
egyezség létrehozását, ha annak jogszabályi
feltételei adottak, az egyezséget jegyzőkönyvbe
foglalja és jóváhagyólag záradékolja,
- a tényállás tisztázása után - ha a felek között nem 1959. évi IV. törvény Ptk. 191.§ (3)
jött létre egyezség - dönthet a hasznok, károk,
költségek kérdésében,
- lefolytatja a birtokvédelmi végrehajtási Ptk. 29.§., 2004. évi CXL. tv. VIII. fejezet
eljárásokat,
- hatósági bizonyítványokat, igazolásokat ad ki,
2004. évi CXL. tv. 83-84. §
- átveszi, kiadja és értékesíti a talált tárgyakat,
18/1960.(IV.13) Korm.r. 1-2.§ 4.§ (1)
- a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára 2001. évi CXVI. törvény, 16/2002.(II.18)
kifüggeszti a hatósági hirdetményeket, a Korm. r. 2.§ (2)
megkereső szerv felé igazolja a kifüggesztés
időtartamát,
- a termőföldre vonatkozó hirdetményeket 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet
közzéteszi az interneten
- kivizsgálja és intézkedik a panaszok és
2004. évi XXIX. törvény 141-143.§
közérdekű bejelentések ügyében, közreműködik a
feladatkörét érintő ügyek interpellációira,
polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői
fogadónapokon felmerült kérdések, panaszok
megválaszolásában, illetve elintézésében.
- lefolytatja a tiltott, közösségellenes
ZMJVK 36/2012. (VI.29.) önkormányzati
magatartásokkal összefüggő eljárásokat
rendelete

-

Hagyatéki ügyekben:

- a halott-vizsgálati bizonyítvány alapján vagy az
öröklésben érdekelt, vagy a közjegyző megkeresésére
leltározza a hagyatékot,
- szükség szerint póthagyatéki eljárást folytat le
- intézkedik az adó- és értékbizonyítvány beszerzése iránt,
- a hagyatéki leltárt az előírt mellékletekkel együtt a
közjegyzőhöz megküldi,
- Ha az örökhagyó kizárólag külföldi állampolgár volt
vagy a magyar állampolgárság mellett külföldi
állampolgársággal is rendelkezett, a jegyző vagy a
közjegyző a hagyatéki eljárás lefolytatásának tényéről az
állampolgárság szerinti állam Magyarországra akkreditált
külképviseletét közvetlenül értesíti.
- A hagyatékot leltározni kell, ha
a) a hagyatékban
aa) belföldön fekvő ingatlan van,
ab) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági
társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi
(részvényesi) részesedés van,
ac) lajstromozott vagyontárgy van,
ad) a törvényben megállapított öröklési illetékmentes
értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy
b) a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok
alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások
meghaladják a hagyaték értékét.
A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt
kérelmére is, továbbá ha más kötelező leltározás alá eső
vagyontárgy nincs, a 6. § (1) bekezdés db)-dd)
alpontjaiban nevezettek kérelmére leltározni kell a
kérelmező hagyatéki eljárásban való érdekeltségét
megalapozó vagyontárgyat.
A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként
érdekelt
a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és
aa) méhmagzat,
ab)
cselekvőképtelen,
valamint
korlátozottan
cselekvőképes kiskorú,
ac) cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes
nagykorú,
ad) ismeretlen helyen lévő személy,
ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy,
vagy
b) csak a Magyar Állam.
A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó
végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte.
- A leltározást a vagyon fekvésének helyén a szemlére
vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni, ha
a) az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen,
korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen levő vagy
ügyeinek vitelében akadályozott személy öröklési érdeke
veszélyeztetve van,
b) örökösként csak a Magyar Állam érdekelt, vagy
c) a jegyző vagy a közjegyző - az eset arra okot adó
körülményeire figyelemmel és azokat a leltárban
feltüntetve - indokoltnak tartja, vagy
d) helyszíni leltározást az örökösként érdekelt személy, a
végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a
gyámhatóság kéri.

2010. évi XXXVIII. tv. 21.§ (1)
2010. évi XXXVIII. tv. 103.§ (1)
2010. évi XXXVIII. tv.26.§ (1)
2010. évi XXXVIII. tv. 3.§ (1)
2010. évi XXXVIII. tv. 104. § (3)

2010. évi XXXVIII. tv. 20.§

2010. évi XXXVIII. tv. 29.§ (1)

- Ha a hagyatéki eljárás lefolytatásához olyan adat vagy
irat szükséges, amellyel bíróság, hatóság, egyéb állami,
önkormányzati szerv vagy az adatot kezelő egyéb szerv
vagy személy (a továbbiakban együtt: megkeresett)
rendelkezik, azt a jegyző vagy a közjegyző megkeresi az
adatok átadása, okirat bemutatása vagy nyilatkozattétel
céljából.
- a gyámhivatal megkeresésére leltárt készít a gyámság
vagy a gondnokság alatt állók vagyonáról,
- az örökös kérelmére vagy hivatalból biztosítási
intézkedéseket tehet a hagyaték megőrzése érdekében,

2004. évi CXL. tv. 16. § (1)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
146. § (3)
2010. évi XXXVIII. tv. 32.§

- Értesíti a jegyzőt, mint gyámhatóságot, ha eljárása során 2010. évi XXXVIII. tv. 15.§ (1)
azt állapítja meg, hogy
a) valamelyik kiskorú vagy gondnokság alá helyezett
örökösnek nincs törvényes képviselője,
b) a meghalt személy gyám vagy gondnok volt és
halála folytán a gyámsága, illetőleg gondnoksága alatt
álló személy részére kell gyámot vagy gondnokot
kirendelni,
c) a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy
törvényes képviselője akár a törvény kizáró rendelkezése
folytán, akár tényleges akadály miatt az ügyben nem
járhat el,
d) valamelyik örökös ismeretlen helyen távol van, vagy
ismert helyen van ugyan, de részére az idézés kézbesítése
nem lehetséges,
e) a hagyatékban méhmagzat van érdekelve és a
méhmagzat élve születése esetére, nem kerülne szülői
felügyelet alá vagy az ügyben szülője akár a törvény
kizáró rendelkezése, akár tényleges akadály miatt nem
járhat el, erről a szükséges intézkedések megtétele végett
a gyámhivatalt a leltár egy példányának megküldésével
egyidejűleg értesíteni kell.
- A leltár egy példányát - az ok megjelölésével - az
2010. évi XXXVIII. tv. 24.§ (1)
illetékes gyámhivatalnak is meg kell küldeni a szükséges
intézkedések megtétele végett, ha az öröklésben olyan
személy látszik érdekeltnek, akinek nincs törvényes
képviselője, vagy törvényes képviselője akár a törvény
kizáró rendelkezése folytán, akár tényleges akadály miatt
az ügyben nem járhat el és
a) méhmagzat,
b) cselekvőképtelen, valamint korlátozottan
cselekvőképes kiskorú,
c) cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes
nagykorú,
d) törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem
rendelkező, ismeretlen helyen tartózkodó vagy az
ügyeinek vitelében más okból akadályozott természetes
személy.

- Kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási ügyekben:
- ellátja az üzletek működésével kapcsolatos hatósági
feladatokat, kiadja a működési engedélyt,
- a nem engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet
nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást a Polgármesteri
Hivatal honlapján közzéteszi
- amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását
kérte, a kérelem beérkezését követően helyszíni szemlét
köteles tartani

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. §
(1) bek.
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. §
(1) bek.
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 8. §
(1) bek.

- amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását
nem kérte, beszerzi az érintett szakhatóságok
állásfoglalását és értesíti az üzlettel, valamint az üzlettel
közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú,
telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (az
ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelőit, társasház
esetén a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság
elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt);
- a működési engedély megadásával egyidejűleg az
üzletet nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást a
Polgármesteri Hivatal honlapján, közzéteszi
- a működési engedély adatiban történő változás esetén a
módosított adatoknak megfelelő működési engedélyt
határozattal kiadja, vagy a tevékenységet nyilvántartásba
veszi, amennyiben nem engedélyköteles
- mozgóárusítást engedélyez.
- alkalmi árusítást engedélyez.
- hitelesíti a számozott oldalú vásárlók könyvét,

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. §
(1) bek.

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. §
(1) bek.
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 10. §
(1) bek.

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 14. §
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 15. §
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. §
(3) bek.
- két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. §
könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói (5) bek.
panaszra adott válasz másodpéldányát.
- ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. §
termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi (1-2) bek.
előírásoknak nem tesz eleget, vagy üzlete a hatályos
jogszabályi feltételeknek nem felel meg, határozattal, az
észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb
kilencven napra az üzletet ideiglenesen bezárathatja, a
működési engedélyt visszavonja, és az üzletet bezáratja.
- a működési engedélyt visszavonja, és az üzletet
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. §
bezáratja, ha
(2) bek.
a) a kereskedő a jegyzőnek Kertv. 9.§. (5) bekezdés e – g
pontja szerinti tiltó határozatában a jogsértés
megszüntetésére előírt határidőn belül a megtiltott
tevékenységet tovább folytatja,
b) a 210/2009. (IX.29.) Korm.r. 27. § (2) bekezdés
szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam
alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,
c) a működési engedély kiadásának feltételei már nem
állnak fenn;
d) az üzletben engedély nélkül működtetnek az Szt. 26. §ának (1) bekezdése szerinti pénznyerő automatát, vagy a
szerencsejáték-szervező a játékadó-fizetési kötelezettségét
nem teljesítette,
e) a kereskedő az Szt. 29/A. §-ának (3) bekezdése szerinti
bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,
f) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott
veszélyes mértékű zaj esetén, a lakók egészséges
életkörülményeinek és pihenéshez való jogának
biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig
elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt
engedély nélkül továbbra is nyitva tart,
g) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott
veszélyes mértékű zaj esetén a hirdetés vagy
figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó
eszközt, használatának megtiltása ellenére tovább
használja.
- amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. §
hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező (3) bek.
üzletben folytat kereskedelmi tevékenységet, köteles az

üzletet azonnal bezáratni.
- bejelentés alapján vagy hivatalból - a lakók egészséges
életkörülményeinek, és pihenéshez való jogának
biztosítása érdekében - a külön jogszabályban
meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet
éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását
korlátozhatja. A korlátozás keretében a kereskedelmi
hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező
éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el.
- A külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű
zaj esetén megtilthatja, vagy korlátozhatja a kereskedő
számára a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló
hanghatásokat okozó eszköz használatát, ha az az
emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.
Nevelési-oktatási,
egészségügyi,
gyermekés
ifjúságvédelmi intézmény napi működési idejének lejárta
után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés
helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a
vámhatóság
előzetes
írásbeli
véleményének
figyelembevételével - engedélyezheti.
- ellátja a szálláshely szolgáltatási tevékenység
üzemeltetési engedélyének kiadásával, nyilvántartásba
vételével, megszűnésével kapcsolatos feladokat
- Zalaegerszeg és kistérsége tekintetében engedélyezi
vásár rendezését, piac tartását, lefolytatja az
engedélyezési eljárást, nyilvántartásba veszi a vásárt,
piacot és annak fenntartóját, ellenőrzi a vásárok és piacok
feltételeinek meglétét, az engedélyt visszavonja, és a
piacot bezáratja
- kistérségi hatáskörrel kérelemre nyilvántartásba veszi
az alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatót - ideértve a
falusi szállásadóként közhitelű hatósági nyilvántartásba
vett természetes személyt is.
-Ha megállapítást nyer, hogy az üzletben engedély
nélkül pénznyerő automatát működtetnek, akkor a
települési önkormányzat jegyzője köteles az üzletet
legalább 30 napra - ismételt jogsértés esetén legalább 90
napra - ideiglenesen bezáratni.

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. §
(2) bek. C. pontja

2005. évi CLXIV. törvény 6.§ (5)

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 21. §
(3) bek.

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 10-15.
§
55/2009. (III.13.) Korm.r 4. §. (1), (5);
9.§ (3), (4)

339/2009. (X.20.) Korm. rendelet 3. §
(1)
1991. évi XXXIV. tv. 26/A. §

- a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely- 173/2003. (X. 28.) Korm. r. 14/A. § (3)
szolgáltatót közhitelű hatósági nyilvántartásba veszi és
vezeti a nyilvántartást.
- zenés, táncos rendezvények tartását engedélyezi
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (1)
- ellenőrzi a rendszeres rendezvények helyszínét
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 12. §
(1)
- szükség szerint ellenőrzi az alkalmi rendezvényt
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 14. §
(1)

- Telepengedélyezési, telephely bejelentési ügyekben:
- lefolytatja a telepengedélyezési eljárásokat:
358/2008. (XII. 31.) Korm. r. 6.§ (1)
- a nem engedélyköteles ipari tevékenységet
358/2008. (XII. 31.) Korm. r. 7.§
nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást a Polgármesteri
Hivatal honlapján közzéteszi
- szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel az ügyfeleket, 358/2008. (XII. 31.) Korm. r. 4.§, 2004.
évi CXL. tv. 37. § (2)
- az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása
358/2008. (XII. 31.) Korm. r. 5.§ (1)
alapján a telepengedély kiadására vonatkozó döntése
előtt köteles meggyőződni arról, hogy a

településrendezési tervben meghatározott övezeti
besorolás alapján a kérelemben feltüntetett telepen az
adott tevékenység végezhető-e,
- a telepengedély kiadásáról hozott határozatában - vagy
később a hatósági ellenőrzések megállapításai alapján megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a
telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások
vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések
megtételére.
- az ipari tevékenység végzője a telepengedély
megadását, illetve a bejelentést követően a
nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett
változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem
értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a
jegyzőnek.
- a jegyző az adatváltozásról, valamint a tevékenység
megszüntetéséről haladéktalanul értesíti az
engedélyezésben részt vetteket, bejelentés-köteles
tevékenység esetében pedig a bejelentőt és a
hatóságokat.
- a telepre vonatkozó feltételek fennállását a jegyző
ellenőrzi.
- abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója
tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak
nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi,
valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem
felel meg, illetve az előírt követelményeket nem
teljesíti, és felszólítás ellenére sem teszi meg a
szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a
vonatkozó
jogszabályi
előírások
megtartásának
ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság
kezdeményezésére,
az
észlelt
hiányosságok
megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység
telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti,
valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam
meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy
a telepet ideiglenesen bezárathatja.
- amennyiben a tevékenység folytatója
a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat
telepengedély
nélkül
vagy
bejelentés-köteles
tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy
b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó,
illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő
határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz
eleget a határozatban foglaltaknak,
a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja,
illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet,
illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §
(2)

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §

- A polgármesteri hatáskörben lévő védelmi igazgatási feladatok tekintetében:
(1) A polgármester illetékességi területén ellátja a honvédelmi 2011. évi CXIII.tv. 29. §
felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy kormányrendeletben
számára megállapított feladatokat, irányítja és összehangolja azok
végrehajtását.
(2) A polgármester a honvédelmi feladatok végrehajtása céljából
a)-b)
c) összehangolja a honvédelemben közreműködő települési
szervek tevékenységét,
d) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség teljesítését,

e) részt vesz az illetékességi területe honvédelmi feladataihoz
szükséges tájékoztatási rendszer működtetésében,
f) irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok
végrehajtását,
g) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi
helyzet valamint váratlan támadás idején irányítja a hatáskörébe
utalt, a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári
védelmi feladatok ellátását, és az azokra történő felkészülést,
h) közreműködik a gazdaságfelkészítés és -mozgósítás helyi
feladatainak szervezésében és ellátásában.
(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott feladatok
teljesítése érdekében a helyi védelmi bizottság rendelkezései szerint
együttműködik más települések polgármestereivel.
(4) A polgármester a védelmi igazgatási feladatait a járási hivatal
közreműködésével látja el.
- A települések polgármesterei illetékességi területükön végzik a 2011. évi CXIII.tv. 24. § (3)
hatáskörükbe utalt honvédelmi feladatok végrehajtásának
irányítását.
- a) elrendeli a település lakosságának polgári védelméhez, 2011. évi CXIII.tv. 14. § (5)
ellátásához szükséges szolgáltatások teljesítését,
b) igénybe veszi a személyek vagy dolgok elhelyezésére szolgáló
ingatlanokat,
c) dönt minden olyan esetben, amely nem tartozik más igénybevételi
hatóság hatáskörébe.
- A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a 2011. évi CXXVIII. tv.
felkészülés és a védekezés feladatait.
15. § (1)-(2)
A polgármester a felkészülés keretében:
a) felelős a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek
elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a
védekezés feltételeinek a biztosításáért,
b) irányítja a védekezésre való felkészítést,
c) gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári
védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv
hatáskörébe,
d) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi,
települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe
kiképzésre és gyakorlatra osztja be,
e) felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési
polgári védelmi szervezet megalakításáért,
f) gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó
személyek részére a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási
szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról,
g) a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári
védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári
védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek
biztosítását,
h) biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási
területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések
működtetését,
i) részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken,
j) kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban
közreműködő közbiztonsági referenst.
- A polgármester a településen a védekezés során:
2011. évi CXXVIII. tv. 16. § (1)
a) a 46. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a
településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,
b) halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és
az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről
haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos

katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei,
fővárosi védelmi bizottság elnökét,
c) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a
katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi
szolgálatra kötelezi,
d) szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését,
kimenekítését, befogadását és visszatelepítését,
e) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság
létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
f) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése
alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos
tájékoztatásával - elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek
alkalmazását,
g) együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe
bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásában.
- A veszélyes anyaggal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes 2011. évi CXXVIII. tv. 33. § (1)
polgármesternek az üzemeltetővel és a hatósággal együttműködve
külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy
a lakosság véleményt nyilváníthasson az új veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem építésére, vagy a már működő veszélyes
anyagokkal
foglalkozó
üzem
tevékenységének
jelentős
változtatására vonatkozó engedély kiadása előtt.
- Veszélyhelyzetben elrendelhető, hogy az ország meghatározott 2011. évi CXXVIII. tv. 49. § (4)
területét a lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia (a
továbbiakban: kitelepítés), egyben kijelölhető a lakosság új
tartózkodási helye. A lakosság elszállításáról a polgármester a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével gondoskodik.
- A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első 2011. évi CXXVIII. tv. 53. § (2)
fokon a polgármester jár el.
- A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a 2011. évi CXXVIII. tv. 55. §
bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi (1)-(2)
szolgálatot foglalja magában.
- A polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség
teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő
mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye szerint
illetékes polgármester határozatban rendeli el.
- A polgármester jogosult az ideiglenes polgári védelmi szolgálat 2011. évi CXXVIII. tv. 59. § (1)
azonnali teljesítésének elrendelésére.
- A polgári védelmi szervezetbe a polgári védelmi kötelezettség alatt 2011. évi CXXVIII. tv. 60. § (2)
álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be.
- A polgármester:
234/2011. (XI. 10.) Korm. r.
a) gondoskodik a település katasztrófavédelmi besorolásának 12.§
elkészítéséről,
b) a települési veszélyelhárítási tervet jóváhagyásra felterjeszti a
helyi védelmi bizottság elnökének,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének bevonásával
legalább 3 évente ellenőrzi és értékeli a települési és munkahelyi
polgári védelmi szervezetek felkészültségét, és erről tájékoztatja a
helyi védelmi bizottság elnökét,
d) gondoskodik a védekezésben részt vevő erők váltásáról,
pihentetéséről és ellátásáról,
e) hatósági határozattal dönt a katasztrófavédelmi célú gazdasági és
anyagi szolgáltatások kijelöléséről, igénybevételéről,
f) személyes adatnak nem minősülő adatokat szolgáltat a helyi
védelmi bizottság, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve részére,
g) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével és a
védelmi bizottság irányításával illetékességi területén végzi a
katasztrófa által okozott károk felmérését,

h) irányítja a részére meghatározott helyreállítási feladatok
végrehajtását,
i) szervezi és irányítja a helyi erők által végzett helyreállítási
tevékenységet,
j) közreműködik a humanitárius segélyek elosztásában.
- Az ország településeit az adott település vonatkozásában 234/2011. (XI. 10.) Korm. r.
lefolytatott
kockázatbecslési
eljárás
eredményeként 21.§ (1)-(2)
katasztrófavédelmi osztályokba kell sorolni (a továbbiakban:
besorolás).
- A település polgármestere - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
helyi szervének közreműködésével - a kockázatbecslést minden év
szeptember 30-ig elvégzi és javaslatot tesz a település besorolására a
megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének.
- A besorolt településeken a polgármester a hivatásos 234/2011. (XI. 10.) Korm. r.
katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével 26.§ (1)
települési veszélyelhárítási tervet készít.
- A polgármester a települési veszélyelhárítási terv alapján a 234/2011. (XI. 10.) Korm. r.
veszélyek és a követendő magatartási szabályok megismerésére 28.§ (1)
lakossági tájékoztató kiadványt készít és biztosítja a helyben
rendelkezésre álló eszközökkel annak a lakosság számára történő
hozzáférhetőségét.
- A települési veszélyelhárítási tervet a polgármester szükség esetén 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 28.
soron kívül, egyebekben minden év március 31-ig felülvizsgálja a § (4)-(5)
hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének
közreműködésével. A felülvizsgálat eredményéről, az elvégzett
javításokról
a
polgármester
tájékoztatja
a
hivatásos
katasztrófavédelmi szerv helyi szervének vezetőjét, a védekezésbe
bevont egyéb szerveket, szervezeteket, valamint a lakosságot.
- A polgármester a települési veszélyelhárítási tervben foglaltak
végrehajtásának biztosítására legalább 3 évente gyakorlatot tart.
- A település katasztrófavédelmi osztályba sorolásával, az annak 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 34.
megfelelően megállapított elégséges védelmi szinttel és a § (5)
veszélyelhárítási tervben meghatározott helyi riasztási és
veszélyhelyzeti tájékoztatással összhangban a polgármester - a
hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv
helyi
szervének
közreműködésével - gondoskodik a lakosság mindezekre történő
felkészítéséről.
- A katasztrófariasztás elrendeléséért felelős:
234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 36.
település veszélyeztetettsége esetén a polgármester - a megyei, § c)
fővárosi védelmi bizottság elnöke utólagos tájékoztatásával - a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve útján.
- Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a polgármester 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 37.
felelős a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásáért.
§ (2) e)
- A polgármester a riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatási 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 39.
feladatainak végrehajtása érdekében gondoskodik:
§
a) a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő
saját, illetve rendelkezésre bocsátott lakossági riasztó-tájékoztató
végpont
működtetéséről,
üzemképességéről,
folyamatos
karbantartásáról,
b) a hangos próbákon a felkészített személyek és az illetékes
áramszolgáltató szakemberei részvételéről,
c) a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpont működtetéséhez
szükséges üzemeltetési készlet összeállításáról, azok hozzáférésének
helyi szabályozásáról,
d) riasztó, tájékoztató polgári védelmi szakalegységek
megalakításáról és felkészítéséről,
e) a feladatban érintett szakalegységek riasztási adatainak
folyamatos pontosításáról.
- A lakossági riasztó, lakossági riasztó-tájékoztató végpontok 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 42.
folyamatos működtetéséről - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv § (1)

helyi szervének szakmai felügyelete mellett - a polgármester
gondoskodik.
- A kitelepítés és a befogadás elrendelésére jogosult:
234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 46.
a) veszélyhelyzetben, a Kormány felhatalmazása alapján, § (1)
illetékességi területére vonatkozóan, és
b) halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére
vonatkozóan
a polgármester.
- A polgármester
234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 49.
a) intézkedik a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó szervek, a § (3)
szállító eszközök tulajdonosainak riasztására és tájékoztatására,
b) intézkedik a lakosság kitelepítésére, a létfenntartáshoz szükséges
anyagi, kulturális javak, az állatállomány, az ellátásukhoz szükséges
takarmány és egyéb anyagok elszállítására,
c) meghatározza a településen a helyes, követendő lakossági
magatartási szabályokat,
d) készenlétbe helyezi a kitelepítési szakfeladat végrehajtásához
szükséges
polgári
védelmi
szervezeteket
és
irányítja
tevékenységüket,
e) megszervezi a kitelepítés biztosítását,
f) intézkedik a gyülekezési, berakodási helyek működésének
megkezdésére,
g) fogadja az érkező külső erőket, eszközöket, koordinálja az
együttműködést,
h) gondoskodik a fekvőbetegek, önerőből kitelepülni képtelenek
kijelölt intézményekbe történő elszállításáról,
i) koordinálja az intézmények, gazdálkodó szervezetek kitelepülését,
j) folyamatos kapcsolatot tart a befogadókkal és tájékoztatást ad
különösen a következőkről:
ja) útba indítások idejéről,
jb) az útba indított lakosság számáról,
jc) az állatállományról és az anyagi és kulturális javakról,
jd) a szállító eszközök számáról,
k) intézkedik az ingatlanok átvizsgálására, az ingatlanok biztonságos
hátrahagyása szabályainak betartására,
l) intézkedik a Kat. 49. § (5) bekezdése alapján a kötelezés ellenére
lakóhelyén maradó személyekkel szembeni rendvédelmi intézkedés
foganatosítására,
m) intézkedik a hajléktalanok felkutatására,
n) intézkedik, hogy a védekezés folytatására visszamaradó állomány
a biztonsági rendszabályokat (riasztás, kimenekítés) megismerje és
megszervezi az ellátásukat,
o) intézkedik a közművek központilag történő szükség szerinti
kikapcsolására,
p) intézkedik a gyógyszertárak, a méreganyagraktárak és a műtrágya
lerakatok fokozott őrzésére, szükség esetén az anyagok biztonságos
helyre történő elhelyezésére,
q) biztosítja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv (a továbbiakban: rendőrség) útján a kitelepítéssel érintett
településen hátrahagyott ingó és ingatlan vagyon védelmét,
r) összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét.
- A polgármester
234/2011. (XI. 10.) Korm. r.
a) tájékoztatja a lakosságot a várható befogadásról,
53. § (3)
b) értesíti az elhelyezésben érintett intézményeket, gazdálkodó
szervezeteket, valamint intézkedik a befogadás előkészítésére,
c) készenlétbe helyezi a befogadási szakfeladat végrehajtásához
szükséges
polgári
védelmi
szervezeteket
és
irányítja
tevékenységüket,
d) előkészítteti a befogadáshoz szükséges nyilvántartásokat,
e) intézkedik a megnövekvő fogyasztási igények miatt a megfelelő

kapacitás biztosítására,
f) megszervezi a befogadás mindenoldalú biztosítását,
g)
a
rendőrséggel
együttműködve
megszervezi
a
forgalomszabályozást, a rendfenntartást,
h) pontosítja a befogadásra tervezett lakosság várható létszámát, az
állatállomány és anyagi javak mennyiségét,
i) biztosítja a befogadásra tervezett intézmények, közigazgatási
szervek működési feltételeit, intézkedik az esetlegesen hiányzó
infrastruktúra kialakítására,
j) intézkedik a befogadásra kerülő lakosság étkeztetéséhez szükséges
és higiéniás feltételek biztosítására,
k) intézkedik a kirakodási hely működtetésére,
l) folyamatos kapcsolatot tart a kitelepülőkkel,
m) szükség esetén megszervezi a közoktatást, valamint
n) illetékességi területén összehangolja a társadalmi és karitatív
szervezetek tevékenységét.
- A veszélyelhárítási terv végrehajthatóságának biztosítása 234/2011. (XI. 10.) Korm. r.
érdekében a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vont 78. § (1) és (5)
vagyonelemet - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve
vezetőjének javaslata alapján - az ingatlan fekvése, a szolgáltatásra
kötelezett székhelye (telephelye, fióktelepe, illetve lakóhelye)
szerint illetékes polgármester hatósági határozattal jelöli ki.
- A polgármester a kijelölt szolgáltatásokról naprakészen tartott
nyilvántartást vezet, melyet az összesített veszélyelhárítási terv
elkészítéséhez a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének
rendelkezésére bocsát.
(1) A katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi 234/2011. (XI. 10.) Korm. r.
osztályba sorolt településen a polgármester közbiztonsági referenst 76. § (1) és (4)
(a továbbiakban: referens) jelöl ki.
(4) A polgármester gondoskodik a legalább középfokú iskolai
végzettséggel rendelkező, a referensként kijelölt személy
katasztrófavédelmi képzéseken történő részvételéről.
- A polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel 1995. évi LVII. törvény
kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatáskörében
17.§ (7)
(7) A polgármester (főpolgármester) az árvíz- és
belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladat- és
hatáskörében
a) közreműködik az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság
jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásában;
b) 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;
c) megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a
visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a
végrehajtásról;
d) gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés
érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételéről;
e) 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;
f) megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a
védekezéssel kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben
keletkezett helyreállításhoz szükséges intézkedéseket.
- A polgármester (főpolgármester) a közműves vízellátással 1995. évi LVII. törvény 17.§ (8)
összefüggő államigazgatási feladat- és hatáskörében - a képviselő-

testület által jóváhagyott tervnek megfelelően - elrendeli a
vízfogyasztás korlátozását.
- A honvédelem területi és helyi igazgatási szervei a befogadó 55/2010. (III. 11.) Korm.
nemzeti támogatás területi és helyi feladatainak megtervezése és rendelet 9. §
végrehajtása érdekében
a) összehangolják a befogadó nemzeti támogatás területi és helyi
szintű feladatait,
b) meghatározzák az irányításuk, vagy felügyeletük alá tartozó
szervek, személyek befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos
feladatait,
c) összeállítják a területi és helyi befogadó nemzeti támogatásra
vonatkozó intézkedési terveket.
A gazdaságmozgósítási helyzetek kezelésére való felkészülés 131/2003. (VIII. 22.) Korm.
érdekében gazdaságfelkészítési tevékenységet folytat, és a rendelet 4. § (1)-(2) a) és 5. § (1)
gazdaságfelkészítési tervezés során védelemgazdasági alaptervet d)
készít.

- Lakásgazdálkodási feladatok:
A közgyűlés hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási ügyekben döntésre előkészíti:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
az önkormányzat éves lakáshasznosítási tervét, és a helyi
Közgyűlésének a lakások bérletéről,
rendeletben meghatározott határidőig gondoskodik
valamint elidegenítésükről szóló
közgyűlés elé terjesztéséről
57/2007. (XII.28.) önk. rendelet (a
továbbiakban: Lr.) 1. § (3) és (4) bek.
a bérlőkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodásLr. 1. § (3) bek. és 19. §
tervezetet,
a közgyűlési keret terhére történő rendkívüli
Lr. 1. § (3) bek. és 18. §
bérlőkijelölést,
1993. évi LXXVIII. törvény (a
a lakbérek (szociális, költségelvű, piaci) éves változásának
továbbiakban: Ltv.) 34. §
mértékéről szóló javaslatot,
Lr. 1. § (3) bek. és 46. §
a lakbértámogatás megállapítása ellen benyújtott
Lr. 1. § (3) bek. és 48. § (9) bek.
fellebbezés elbírálási javaslatát,
a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetése esetén magasabb összegű térítési
Lr. 1. § (3) bek. és 51.§
fizetéséről szóló javaslatot,
a lakbér- és közüzemi díjtartozás miatt megszüntetett
Lr. 1. § (3) bek. és 55. § (2) bek.
lakásbérleti jogviszony esetén a bérlő ismételt kijelölését,
az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítésére
történő kijelöléséről, illetve az elővásárlási joggal nem
Lr. 1. § (3) bek. és 60. §
érintett lakások elidegenítéséről szóló javaslatot
A lakásügyekért felelős szakbizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntésre előkészíti:
az üresen álló lakások bérbeadási jogcímének
Lr. 4. § (4) bek.
meghatározását
a pályázat útján történő hasznosításra kijelölt lakások
Lr. 10-15. §; 24. §
szociális, költségelvű és piaci jellegű bérlőkijelölését, a
ZMJVK többször módosított 19/2000.
nyugdíjasházi bérlőkijelölést, továbbá a Fiatal Családok
(IV.07.) sz. rend.
otthonában a szálláshely-kijelölést,
a szociális és költségelvű bérlőkijelölés esetén a
Lr. 1. § (3) bek. és 47. §
lakbérkedvezmény mértékét.
A polgármester hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási ügyekben döntésre előkészíti:
a komfortnélküli lakás bérlőjének kijelölését,
Lr. 30. § (3) bek.
a lakbértámogatás megállapítását,
Lr. 48. § (8) bek.
a lakásbérleti jogviszony folytatását,
Ltv. 32. § és Lr. 32. § (2) bek.
a lakásbérleti jog meghosszabbítását,
Lr. 35.§ (2) bek.
a tartási szerződéshez való hozzájárulást,
Ltv. 22. § és Lr. 42. § (1) bek.
a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő
megszűntetése esetén cserelakás felajánlását, illetve a
Lr. 51. § (2) bek.
pénzbeli térítés megállapítását,

a bérleti jogviszony városérdekből történő felmondása
esetén a cserelakás fejajánlását, illetve a pénzbeli térítés
mértékét,
a lakásbérleti jog cseréjéhez való hozzájárulást,
a lakásbérbeadás jelleggének és az ennek megfelelő
lakbérmérték szerinti fizetési kötelezettségnek – a
felülvizsgálatot követően történő – megállapítását.
az önkormányzat elővásárlási jogával érintett lakóingatlan
megvásárlása esetén az önkormányzat részéről a
megvásárolt lakóingatlan adós részére határozatlan időre
történő bérbeadásáról szóló írásbeli kötelezettségvállalást
A jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben:
döntésre előkészíti a Polgármesteri Hivatal kezelésében
lévő lakások bérlőjének kijelölését, valamint megállapítja
a lakbérkedvezmény mértékét
kiállítja a lakbértámogatás mértékére vonatkozó igazolást,
elkészíti a fizetőképesség mértékére vonatkozó igazolást.
vezeti a helyi rendeletben meghatározott nyilvántartásokat
gondoskodik a pályázatnak a helyi rendeletben
meghatározott tartalmi követelmények szerinti kiírásáról,
valamint bontásáról, továbbá elkészíti pályázatok
regisztrálásáról szóló jegyzőkönyvet, nyugdíjasházi
pályázat esetén közreműködik a licitálási eljárásban,
intézkedik a szociális rászorultság megállapításához
szükséges jövedelem és vagyonnyilatkozatok
beszerzéséről, illetve ellenőrzi valódiságtartalmát,
határidőben elvégzi a bérbeadás jelleggének vizsgálatát és
az egyéb felülvizsgálatokat
gondoskodik a vételi jog alapján megvásárolt
önkormányzati lakás vételárhátralékának kamatmentességi
felülvizsgálatáról,
ellátja a bérlőkijelöléstől a bérleti szerződés megkötéséig
felmerülő egyéb adminisztratív tevékenységeket,
Egyéb lakásgazdálkodási feladatként:
elkészíti a lakásalap tervezett felhasználásáról szóló
közgyűlési előterjesztést,
előkészíti az első lakáshoz jutók önkormányzati
támogatásával kapcsolatos ügyeket,
a lakásépítési kedvezmény, a fiatalok otthonteremtési
támogatása személyi feltételeinek meglétére igazolást állít
ki.
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,
a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése
esetén a cserelakás felajánlását, továbbá a pénzbeli térítés
összegének megállapítását
A jegyző a hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási
ügyekben kiállítja:
lakáselidegenítés esetén a jövedelmi és vagyoni
feltételeknek történő megfelelésre vonatkozó igazolásokat,

Lr. 54. § (1) bek.
Ltv. 29. § és Lr. 58. §
Lr. 45. § (4) bek.

Lr. 68/A. § (4) bek.

Lr. 1. § (3) bek. f) pont
Lr. 1.§ (3) bek.f) pont
Lr. 1.§ (3) bek. f) pont és 11.§ (4) bek.
Lr. 1.§ (3) bek. g) pont és 2.§ (3) bek.

Lr. 8-9. § és 25.§ (3) bek.

Lr. 2. § (5) bek.
Lr. 45. § (4) bek.
Lr. 59. § (5) bek.
Lr. 1. § (3) bek. g) pont
ZMJVK többször módosított 46/2007.
(XI.30.) sz. önk. rendelet 11.§
ZMJVK 4/2006. (II.03) önk. rendelet 4.
§ (3) bek.
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 18. §
(1) bek.
Lr. 1. § (3) bek.

Lr. 48/A. § (7) bek.
Lr. 51. § (2) bek.

Lr. 62. § (3) bek.

Anyakönyvi és nyilvántartási csoport:
- vezeti a születési, házassági, élettársi és halotti
anyakönyveket, lefolytatja a bejegyzéseket megelőző
szükséges
eljárásokat,
teljesíti
az
előírt
adatszolgáltatásokat
- intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyeket
- közreműködik – igény szerint – a családi események
társadalmi megünneplésében
- az elhalt átadott személyi azonosítóját és lakcímét
igazoló hatósági igazolványát érvényteleníti, majd a
személyazonosításra alkalmas okmányokkal együtt
továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási
hivatalnak.
Letelepedett és menekült státusszal nem rendelkező, nem
magyar állampolgár elhalt úti okmányában lévő magyar
vízumot és a tartózkodási jogosultságot érvényteleníti.
- a lezárt alap- és utólagos bejegyzést jogszabályban előírt
esetekben kijavítja, vagy kiegészíti.
- jegyzőkönyvet vesz fel a házassági, élettársi szándék
bejelentéséről és közreműködik a házasságkötésnél és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésnél
- a külföldön történő házasságkötéshez, szükséges
tanúsítvány iránti kérelmet átveszi és továbbítja az
illetékes kormányhivatalnak
- intézi a névviseléssel kapcsolatos ügyeket, továbbá
teljesíti a házassági névviselés módosítása iránti kérelmet,
valamint átveszi a névváltoztatási és házassági
névváltoztatási kérelmet és továbbítja az anyakönyvi
ügyekért felelős miniszterhez.
- elvégzi a születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi
kapcsolat és haláleset utólagos és újból való
anyakönyvezését, teljesíti az adatszolgáltatást
- az ügyfél kérelmére vagy hivatalból megindítja a hazai
anyakönyvezésre irányuló eljárást
- anyakönyvi kivonatot, másolatot, értesítőt és hatósági
bizonyítványt állít ki
- nyilvántartást vezet az apa adatai nélkül anyakönyvezett
születésekről, a nyilvántartást félévenként ellenőrzi, a
hiányzó adatok beszerzésére az anyát vagy az ügyben
eljáró gyámhatóságot ismételten felhívja. Ha a hiányzó
adatokat a születéstől számított három éven belül nem
jegyezték be, megkeresi a gyámhatóságot a képzelt apa
adatainak hivatalból történő megállapítására. A
gyámhatóság jogerős határozata alapján képzelt apa adatait
jegyzi be
- jegyzőkönyvbe foglalja a teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozatot
- anyakönyvezi az örökbefogadást, illetve annak
megszüntetését
- gondoskodik az anyakönyvi biankó okmányok ASZA
rendszeren
keresztül
történő
megrendeléséről,
nyilvántartásba vételéről és működteti a rendszert
- az anyakönyv pótlása iránt lefolytatja az adatgyűjtést,
összeállítja az anyakönyv tervezetét, kihirdeti a tervezetet,
a téves adatfelvételt kijavítja, a tervezet alapján az új
anyakönyvet elkészíti
- az anyakönyvi bejegyzésekről névmutatót vezet

1982. évi 17 tvr. 9-13. §, 32-36. §,
41. §, 2009. évi XXIX tv. 1. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 1. §, 8384. § 99-102/A. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 7. § (1)
bek. b) pont
6/2003. (III.7.) BM rendelet 7. § (1)
bek. c) pont
1982. évi 17 tvr. 9. § (5) – (6)
bekezdés

1982. évi 17 tvr. 14 §.
1982. évi 17 tvr. 15. §, 25. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 35. §,
2009. évi XXIX tv. 2. §
1982. évi 17 tvr. 23. §
1982. évi 17 tvr. 27-31. §

1982. évi 17 tvr. 37. §, 41. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 99102/A. §
1982. évi 17 tvr. 39. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 81. §
1982. évi 17 tvr. 40. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 83-84. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 48. § (2)
bek., 53. §, 94. §

6/2003. (III.7.) BM rendelet 51. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 77-78. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 89. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 90. §

6/2003. (III.7.) BM rendelet 91. §

- őrzi a lezárt és hitelesített anyakönyveket, alapiratokat,
továbbá kezeli az anyakönyvi irattárat, valamint elvégzi a
selejtezhető iratok selejtezését, illetve az anyakönyvi
irattárból hatóság írásbeli megkeresésére iratot ad ki.
- elvégzi a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
rendszerében a nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek
adatainak és adatváltozásainak átvezetését
- a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági
igazolványt átadja az újszülött törvényes képviselőjének
- átveszi a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
nyilatkozatot és kérelmet, az állampolgárságról lemondó
nyilatkozatot, illetve az állampolgársági bizonyítvány
kiadása iránti kérelmet és továbbítja a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal illetékes szervének
- jogszabály által előírt esetben hivatalból kezdeményezi
az állampolgárság igazolását a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal illetékes szervénél *
előkészíti
az
állampolgársági
esküés
fogadalomtételeket, teljesíti a magyar állampolgárság
megszerzésével kapcsolatos adatszolgáltatásokat. A
Központi Okmányirodát értesíti az állampolgársági
eskü/fogadalom tervezett időpontjáról majd letételéről.
- a honosítási, visszahonosítási okirat megérkezését
követően a polgármester nevében értesíti a kérelmezőt az
állampolgársági eskü v. fogadalom letételének időpontjáról
és helyéről.
- előkészíti a határozatot az újszülött gyermekek és a
házasságot kötő fiatal párok támogatására.

6/2003. (III.7.) BM rendelet 96-98. §

1992. évi LXVI. tv. 6. §

146/1993 (X.26.) Korm. rendelet 18.
§
1993. évi LV. tv. 13. §
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 2.
§
6/2003. (III.7.) BM rendelet 18. §
1993. évi LV. tv. 19. §
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 5.
§
146/1993. (X.26.) Korm rendelet 21.
§ (5) bekezdés
1993. évi LV. tv. 16. § (2) bek.

ZMJVK
többször
módosított
40/2004. (X.29.) sz. rendelete

Személyi adat- és lakcímnyilvántartás
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról.
Tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik
és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelő jogszabályban meghatározott esetben
megtagadhatja az érintett tájékoztatását.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az
adatkezelő helyesbíti.
Jogszabályban meghatározott esetben a személyes adatot
törli.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti azokat,
akiket jogszabály alapján értesíteni köteles.
Az illetékességi területén lévő címekről nyilvántartást vezet
és az adatjavításokat és adatváltozásokat a vonatkozó
döntés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül
átvezeti a címnyilvántartáson.
A központi szerv megkeresésére a területszervezési
változásokról adatokat szolgáltat.
Dönt a Magyarország területét külföldi letelepedés
szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő
magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéről.
A doktori címet a nyilvántartásban az érintett kérelme, a
névviselésre és a név anyakönyvezésére vonatkozó
szabályok alapján bevezeti.
A bejelentést feldolgozza és haladéktalanul megküldi a
jelentőlapot a központi szervhez, ha a polgár bejelenti
három hónapon túli külföldi tartózkodását, illetve annak
megszűnését.
A családi állapotot tartalmazó személyes adatra vonatkozó

2011. évi CXII. törvény
2011. évi CXII. törvény
2011. évi CXII. törvény
2011. évi CXII. törvény
2011. évi CXII. törvény
2011. évi CXII. törvény
146/1993. (X.26.) Korm. rend.
(Nytv. vh.) 6.§ (1) bek., 7.§ (1) bek.
Nytv. vh. 7. § (2) bek.
Nytv. vh. 10. §
Nytv. vh. 15. § (1) bek.
Nytv. vh. 40.§ (1) (2) bek.

Nytv. 24/B. § (1) bek.

adatszolgáltatást a nyilvántartásból a jogszabály szerinti
feltételek esetén és a jogszabályban meghatározott
megjelöléssel kell teljesíteni.
A polgárok személyes adatainak védelméért való
felelősségének körében köteles olyan technikai, szervezési
intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani és
adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja az
adatvédelmi követelmények teljesülését.
Az állampolgár adatszolgáltatását korlátozó nyilatkozatát
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül átvezeti a
nyilvántartáson.
Gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett
adatváltozások nyilvántartáson történő átvezetéséről,
továbbá figyelemmel kíséri az adatváltozások és
adatjavítások továbbításának és nyilvántartáson való
átvezetésének megtörténtét.
A körzetközponti jegyző átvezeti a nyilvántartáson a
személyi és lakcímadatokat, adatváltozásokat és
adatjavításokat.
Az adatváltozások feldolgozását követően az alapiratokat
haladéktalanul megküldi a központi szervnek.
Lakóhely szerinti illetékességgel felveszi a nyilvántartásba
a letelepedett jogállású polgárt.
Ha a polgár által bejelentett lakcím nem valós, illetve a
bejelentett lakcímén ténylegesen nem lakik, az érvénytelen
lakcímadatot a nyilvántartásban "fiktív" jelzéssel
szerepelteti.
A lakcím érvénytelenítése, illetőleg „fiktív" jelzéssel
szerepeltetése esetén gondoskodik arról, hogy az érintett
polgár lakcímigazolványa érvénytelenségének ténye a
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Bíróság vagy más hatóság döntése alapján a lakcímet
érvényteleníti.
Az utca és házszámváltozást hivatalból átvezeti a
nyilvántartáson.
Átvezeti a nyilvántartáson a lakcímbejelentés adatait,
feldolgozza a bejelentőlapot és azt haladéktalanul megküldi
a központi szervhez.
A tartózkodási hely megszüntetéséről vagy
megújításáról 8 napon belül értesíti a központi szervet.
Az
általa
teljesített adatszolgáltatásról
adatszolgáltatási nyilvántartást vezet, illetve arról a polgár
kérelmére tájékoztatást ad.
Megállapítja a hatósági adatszolgáltatási eljárásért fizetendő
díj összegét.
Gondoskodik a nyilvántartási ügyben saját hatáskörben,
illetőleg az illetékes területi szerv és a bíróság értesítése
alapján az e szervek által hozott jogerős és
végrehajtható határozatokban foglaltaknak
a
nyilvántartáson történő átvezetéséről.
Ha a polgárnak a nyilvántartásban sem lakó-, sem
tartózkodási helye nincs és nem külföldön élő magyar
állampolgár, adatait „lakcím nélküliként" kezeli.

Nytv. 30.§ (1) bek.

Nytv.vh. 2.§
Nytv. vh. 9.§ (1) bek.

Nytv. vh. 9.§ (4) bek.
Nytv. vh. 9.§ (2) bek.
Nytv. vh. 9.§ (6)
Nytv. vh. 34.§ (3) bek., 35.§ (3) bek.

Nytv. vh. 35. § (4)

Nytv. vh. 35.§ (2) bek.
Nytv. vh. 37.§ (2) bek.
Nytv. vh. 39.§ (1), (3) bek.
Nytv. vh. 41.§
Nytv. vh. 45.§ a) pont, 46.§ (1) bek.

16/2007. (III.13.) IRM-MeHVM
együttes rend. 2.§ (2) bek.
Nytv. vh. 21.§ (10) bek.

Nytv.vh. 35.§ (1) bek.

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
Az igazolvány kiadására irányuló kérelem a lakóhely vagy 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet 3. §
tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat (4) bek.
jegyzőjénél is előterjeszthető, aki azt megvizsgálja, és az
ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel. Ezt

követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult
lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

Egyéb feladatok
Ellátja az Egerszeg Kártya kiadásával kapcsolatos
feladatokat
A közterületek elnevezése, elnevezések megváltoztatásra
irányuló kérelmeket, javaslatokat, az Utcaelnevezéseket
Előkészítő Szakmai Bizottság elé terjeszti, előterjesztést
készít,

ZMJVK 16/2003. (IV.11.)
önkormányzati rendelete az Egerszeg
Kártyáról, 5-6. §
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8.
pontja

 Az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály feladatait felsoroló
táblázat helyébe a Humánigazgatási Osztály feladatait felsoroló
táblázat lép:
Alapfeladatok:
gondoskodik a művelődéspolitikai célok megvalósításáról,
a helyi köznevelési és közművelődési igények
kielégítéséről, a feltételek biztosításáról és ellátja az
intézményekben
folyó
tevékenység
törvényességi
felügyeletét
gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek
ellátásáról.
ellenőrzi a pedagógia programot, a házirendet és az szmsz-t.

együttműködik a különböző szakmai- művészeti
közösségekkel, diákönkormányzatokkal, alapítványokkal,
egyesületekkel
ellátja
az
önkormányzati
nevelési
intézmények
működésének törvényességi és hatósági ellenőrzésével
kapcsolatos egyéb hatósági feladatokat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC tv. 83. § (3) bek., (4) bek. a),
b), h) pont
1997. évi CXL tv.
2011. CLXXXIX. tv. 13. § 6., 7. pont
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC tv. 83. § (2) bek. e) pont
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC tv. 83. § (1)-(2) bek.
A
muzeális
intézményekről,
a
nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
tv. 50. § (2) bek. b) pont, 68. § (1) bek.
b) pont
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC tv. 83. § (4) bek. a), b), c)
pont
1997. évi CXL. tv. 76. § (2) bek.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC tv. 83. § (2) bek. e) pont

Oktatási feladatok:
az óvodai ellátás működési feltételeinek biztosításával A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
összefüggő képviselőtestületi hatáskörbe tartozó döntések évi CXC tv. 21. § (2) bek., 25. § (4)
előkészítése, végrehajtása
bek., 49. § (1)-(3) bek. , 67. § (2) bek.,
68. § (1) bek., 74. § (1) bek., 83-85. §
1993. évi LXXIX tv. 24. § (2)-(4) bek.
az önkormányzati óvodák szolgáltatásai igénybevételével A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
kapcsolatos kérdésekben a döntések előkészítése, évi CXC tv. 37. § (2)-(3) bek., 49. §
végrehajtása
(2) bek.
20/20102. EMMI rendelet 12. §, 20. §
(1) bek., 37. § (1), (3) bek.
Állami Intézményfenntartó Központ által fenntartott 2011. évi CXC tv. 74. § (4) bek., 76. §
intézmény működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása
(1)-(3) bek.
a tankötelezettség megkezdésének, a gyermek iskolába 2011. évi CXC tv. 45. § (8) bek.
lépéséhez szükséges feladatok ellátása
20/20102. EMMI rendelet 12. §, 51. §
(4) bek.
1993. évi LXXIX tv. 24. § (3) bek.
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos 2011. évi CXC tv. 4. § 13. pont a), aa)teendők
ac), 23. pont, 47. §

az óvodai felvételekkel, elhelyezésekkel összefüggő
tájékoztatás és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása
az intézményekkel kapcsolatos önkormányzati döntések
előkészítése, végrehajtása, feladatainak meghatározása,
módosítása, átszervezése, tevékenységük értékelése
A közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és kulturális
tevékenységgel összefüggő feladatok:

a lakosság művelődését szolgáló közösségi színterek
működési feltételeinek biztosítása,
a közművelődés helyi irányítása, az iskolák közművelődési
tevékenységének szakmai segítése,
a felnőtt lakosság és az ifjúság számára nyilvános könyvtári
szolgáltatás szervezeti és működési feltételeinek biztosítása,
kapcsolatot tart a városban élő művészekkel, érdekvédelmi,
szakmai szervezetekkel,
a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti
kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a
művészeti alkotó munka feltételeinek javítása és a
művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,
közreműködik a kulturális hagyományok és értékek
ápolását, a művelődésre, társas életre szerveződő
közösségek tevékenységét, a lakosság életmódja javítását
szolgáló kulturális célok megvalósításában,
folyamatosan tájékozódik az öntevékeny művészeti
együttesek,
csoportok,
egyesületek,
alapítványok
tevékenységéről,
figyelemmel kíséri és segíti a peremkerületi ifjúsági
klubok, közösségek szakmai tevékenységét, körülményeik
javítását,
szervezi a nemzeti ünnepek városi szintű rendezvényeit,

20/20102. EMMI rendelet 11. § (1)
bek. a) pont
2011. évi CXC tv. 37. § (2) bek., 49. §
(2) bek.
20/20102. EMMI rendelet 12. §, 20. §
(1) bek.
2011. évi CXC tv. 21. § (2) bek., 49. §
(1)-(3) bek., 67. (7) bek., 68.§ (1) bek.,
74. § (1) bek., 82. §,, 83-85. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének többször módosított
18/1999. (VI.18.) sz. önk. rend.
2011. évi CLXXXIX. tv.
1991. évi XX tv.
1997. CXL tv.
1997. évi CXL tv. 76-80.§,
ZMJVK többször módosított 18/1999.
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (9) bek.
ZMJVK törbbször módosított 18/1999.
(VI.18.) sz. önk. rend. 5 §
1997. évi CXL tv. 53. § (2)-(3) bek.,
55. §, 60.§
ZMJVK többször módosított 18/1999.
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (5) bek. a)
pont
1997. évi CXL tv. 76-80. §
2008. évi XCIX tv. 3. § (1) bek.
1997. évi CXL tv.
ZMJVK többször módosított 18/1999.
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (1) bek. b)
pont
ZMJVK többször módosított 18/1999.
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (5) bek. a)
pont
1997. évi CXL tv. 76. § (2) bek. b)
pont

ZMJVK többször módosított 18/1999.
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (3) bek. b)
pont, (4) bek.
közreműködik a város nemzetközi kulturális kapcsolatainak ZMJVK többször módosított 18/1999.
szervezésében
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (7) bek. c)
pont

Intézményfenntartással kapcsolatos feladatok:
a köznevelésért, kultúráért felelős miniszter által elrendelt
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
ágazati, statisztikai adatszolgáltatás
az ágazati irányításért felelős minisztériumok által elrendelt 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
ágazati felmérések elkészítése
az intézmények tárgyi, személyi és szakmai feltételeinek
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.
folyamatos figyelemmel kísérése, elemzése
melléklet
az intézmények működésével, fenntartásával kapcsolatos
2011. évi CXC tv. 83-85. §
adatszolgáltatás, elemzések készítése az albizottságok, az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Közgyűlés
számára
a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések előkészítése,
ZMJVK 3/1991. (III.7.) önkormányzati
végrehajtása és ellenőrzése
rendelet

összehangolja
az
egészségügyi
és
szociális
intézményhálózat munkáját, elősegíti egészségügyi és
szociálpolitikai célkitűzések megvalósítását
figyelemmel kíséri az intézményhálózat működéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételeket
engedélyezi az intézményvezetők rendes szabadságát és
intézkedik nyilvántartásáról, engedélyezi kiküldetésüket
elkészíti az intézményvezetők munkaköri leírását

1997. évi XXXI. tv. 146-148. §
1993. évi III. törvény 86. §
1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bek.
1993. évi III. törvény 92/A. §

1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek.
f) pont
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek.
f) pont
az egyes területek működésének elősegítése, valamint a 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek.
szakmai munka éves értékelése érdekében általános
b) pont
felügyeleti, cél- és témavizsgálatokat végez
a szociális szolgáltatásokról és
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti
ellátásokról
szóló
45/2005. (X. 28.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Szoc.rend.)
7.§ (1) bek.
elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként 1993. évi III. törvény 92. § (3) bek.
aktualizálja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját
elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként 2003. évi CXXV. törvény 31. §
aktualizálja
Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
esélyegyenlőségi programját
közreműködik a fejlesztési és felújítási igények ZMJVK 6/2007. (II.9.) önkormányzati
elbírálásának előkészítésében, rangsorolásában
rendelete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról 55.§ (5) bek.
részt vesz az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti Szoc.rend. 6.§ (2) bek.
intézményhálózat
átalakítását
célzó
intézkedések
kidolgozásában, megszervezi végrehajtásukat
gondoskodik az önkormányzat által fenntartott szociális és 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet
gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó intézmények 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 3működési engedélye iránti kérelmeinek benyújtásáról
4. §
kapcsolatot tart a szociális és egészségügyi tevékenységet 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bek.
végző civil szervezetekkel
ellátja az önkormányzat fenntartásában működő személyes 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bek. b)
gondoskodást
nyújtó
szociális
és
gyermekjóléti pont
intézmények működésének ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat
döntésre előkészíti az intézményvezetői hatáskörbe tartozó 29/1993. (II.17.) Korm. rend. 31. § (4)
szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal (étkeztetés, házi bek.
segítségnyújtás, idősek klubja, fogyatékosok klubja,
gondozóházi, idősek otthoni) kapcsolatos észrevételek
elbírálását
intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 31.§
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános (3)
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az adózás
rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak
alkalmazásával.
döntésre előkészíti az ágazatban dolgozó közalkalmazottak ZMJVK 2/2003. (II. 07.) önk.
lakáscélú munkáltatói kölcsön iránti kérelmeit
rendelete az önkormányzat által
fenntartott
költségvetési
intézményekben
dolgozó
közalkalmazottak lakáshoz jutásának,
valamint lakásuk felújításának és
korszerűsítésének támogatásáról
7.§ (1) bek.
jóváhagyásra előkészíti az ágazatban működő intézmények 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek.
alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, c) pont
szakmai programját, valamint szakosított ellátást nyújtó

szociális intézmény esetében a házirendet
bentlakásos szociális intézmény esetében előkészíti az 1993. évi III. törvény 99.§ (1) bek.
érdekképviseleti fórum működéséről szóló szabályzatot

Gondoskodik:
Az Idősügyi Tanács adminisztratív feladatainak ellátásáról. ZMJVK 40/2012. (IV.12.) sz. kgy.
Ennek keretében
határozata
a) kapcsolatot tart a város területén az idősek érdekében
tevékenykedő intézményekkel, civil szervezetekkel,
nyugdíjas egyesületekkel, klubokkal,
b) az Idősügyi Tanács véleménye, javaslatai alapján
elkészíti az éves feladattervet, továbbá szervezi a
végrehajtásukkal kapcsolatos feladatokat,
c) gondoskodik az ülések összehívásának technikai
lebonyolításáról (pl.: a meghívók kiküldéséről) és az ülés
zavartalan lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek
biztosításáról. A meghívó napirendjét előzetesen
egyezteti az Idősügyi Tanács elnökével.
d) ellátja a működéssel kapcsolatos adminisztratív
feladatokat, gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének 30
napon belüli elkészítéséről,
e) gondoskodik az Idősügyi Tanács által hozott döntések
végrehajtásáról.
a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal adminisztratív1993. évi III. törvény 58/B. §
feladatainak ellátásáról

Törvényességi felügyelettel összefüggő feladatok:
az intézmények alapító okiratainak, szervezeti és működési 2011. évi CXC tv. 21. § (1)-(3) bek.,
szabályzatainak felülvizsgálata
25. § (4) bek., 26. § (1) bek.
1997. évi CXL tv.
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.
§, 6. § 123. §
a munkatervek végrehajtásának elemzése és a munkáltatói 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §
intézkedések jogszabályszerűségének vizsgálata

Ifjúsági feladatok:
segítséget nyújt a diákönkormányzatok tevékenységéhez,
érdekérvényesítésük hatékonyságának növeléséhez
támogatást nyújt az ifjúsági civil szervezetek létrejöttéhez
segítséget nyújt a fiatalok egészségvédelmét szolgáló
szabadidős és sportrendezvények megtartásához

2011. évi CXC tv. 48. § (2) bek.
2011. évi CLXXXIX. tv.
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Közgyűlése
éves költségvetési rendelete

kisegítő, kiegészítő tevékenység:

részt vesz az ifjúságpolitikai koncepcióhoz kapcsolódó középtávú
intézkedési terv megvalósításában, szorgalmazza a partnerek
közreműködését, szükség esetén koordinál és gondoskodik a tervben
meghatározott határidők betartásáról,

elkészíti az ifjúság érdekében tett helyi intézkedésekről, azok hatásáról
és az ifjúsági cselekvési terv időszakos megvalósulásáról évente a
Zalaegerszeg MJV Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
elé kerülő előterjesztést,

jelez és közvetít a döntéshozók felé, tájékozódik és képviseli a város
ifjúságának érdekeit a helyi, regionális és országos, miniszteriális színtű
fórumokon, meghívásos alapon részt vesz azok munkájában,

Város













ellátja az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az Ifjúsági és Sport
Albizottság, a Kulturális Albizottság és a Közgyűlés által meghatározott
végrehajtási feladatokat, előkészítő tevékenységével segíti a
döntéshozatalt,
gondoskodik a szakterület rendelkezésre álló pénzeszközei
felhasználásának tervezéséről és a rendeltetésszerű felhasználásról
megszervezi a fiatalokkal foglalkozó szervezetek szakembereinek
városi szintű fórumát, az erre való igény alapján,
a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményével és az
oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel
együttműködve részt vesz a megelőző gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok koordinálásában, prevenciós programok szervezésében.
Munkáját
a
megelőző
tevékenység
szereplőivel
szoros
együttműködésben végzi.
kiemelt feladata az ifjúsági bűnmegelőzés, ifjúsági őrjárat működtetése
a rendőrséggel közösen, annak szakmai vezetésével és a drogprevenció
hatékonyságának emelése,
eseti jelleggel képzéseket szervez a diákönkormányzatban
tevékenykedő fiatalok és az ifjúságvédelmi felelősök számára,
együttműködik a Polgármesteri Hivatal ifjúságot érintő ügyekben
illetékes szervezeti egységeivel és munkatársaival,
pályázatok elkészítése és benyújtása útján igyekszik kiegészítő
forrásokat szerezni az ifjúsági feladatok finanszírozásának segítésére,
ellátja a Tanulmányi ösztöndíjjal, a Pécsi Kollégiumi férőhelyekkel
kapcsolatos feladatokat.

Az Önkormányzati Törvény, a Sporttörvény és Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 1/2002. (II.01.) önk. rendelete alapján ellátja a város
sporttal, önként vállalt feladatként a városkörnyék diáksporttal kapcsolatos
feladatait:
a helyi testnevelési és sportfeladatok fejlesztési
célkitűzéseinek meghatározása
javaslatot készít az önkormányzati tulajdonban lévő
sportlétesítmények üzemeltetésére
közreműködik a sportintézmények működtetéséhez
szükséges feltételek biztosításában
gondoskodik
a
sportpolitikai
célkitűzések
megvalósításáról, ennek érdekében irányítja, szervezi és
koordinálja a helyi sportszervezetek tevékenységét,
elkészíti az éves versenynaptárt, a nemzetközi
sporttalálkozók éves tervezetét
javaslatot készít a sportágazat éves költségvetésére
közreműködik a diáksport, a szabadidősport, a
versenysport és utánpótlás-nevelés, valamint a turizmus
és természetjárás feltételeinek biztosításában
elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek
biztosítását
segíti az egyesületek, szakosztályok, munkabizottságok
sportszakmai munkáját
szervezi a város, városkörnyék diákolimpiai, iskolák
közötti versenyeit, bajnokságait
közreműködik a városi, alapfokú egyéni és

2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. a) pont
2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
2004. évi CXLV tv. 55. § (3) bek. c)
pont
2004. évi I. tv. 55. § (5) bek.
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) és f)
pont
2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) és d)

csapatbajnokságok, kupák, tornák szervezésében, részt
vesz a rangos hazai és nemzetközi sportesemények
előkészítésében
sportigazgatási társulás alapján ellátja a városkörnyék
diáksport feladatait
ellátja az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a
Diáksport Bizottságok ügyviteli és gazdálkodási
feladatait
ellenőrzi az önkormányzati támogatások felhasználását
a helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködik
a városi, a megyei és országos sportszervekkel, sportban
érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetekkel
figyelemmel kíséri az országos, területi pályázatokat,
felhívja ezekre az érdekeltek figyelmét
figyelemmel kíséri a vagyonnyilvántartással kapcsolatos
változásokat.

-

pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont
2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont
2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. c) pont

kisegítő, kiegészítő tevékenység:
közgyűlési, bizottsági előterjesztések, tájékoztatók előkészítése, a
hozott határozatok végrehajtása
ellátja az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-vel kötött hasznosítási
szerződésből adódó szervezési, koordinációs és ellenőrzési feladatokat
ellátja a Sportlétesítmények Gondnoksága szakmai felügyeletét
közreműködik a létesítmények használatával kapcsolatos igények
koordinálásában
javaslatot készít a sportszakember lakások bérlőkijelölésére (ZMJV
311/1994. (XI.09.) sz. kgy. hat. 4. pont)
 A controller feladatait felsoroló táblázat helyébe a gazdasági
tanácsadó feladatait felsoroló táblázat lép:

Gazdasági tanácsadó
Az önkormányzat gazdaságirányítási tevékenységének
segítése, az önkormányzat befektetés támogató
programjának információ adással történő támogatása.
figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdon
működését és hasznosítását, javaslatot készít annak
hatékony működtetésére
Figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú és az
önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok
működését, erről szükség szerint, de legalább negyedévi
gyakorisággal tájékoztatja a polgármestert. Véleményezi
a gazdasági társaságok üzleti terveit, éves beszámolóit,
előterjesztéseket készít és a polgármester megbízásából
részt vesz a társaságok taggyűlésein.
A Polgármester és a területért felelős alpolgármester
irányításával részt vesz a befektetés támogató program
végrehajtásában, különösen a szükséges információk
begyűjtésében, bemutatkozó anyagok készítésében,
idegen nyelvű delegációk fogadásában.
A Polgármester és a területért felelős alpolgármester
irányításával részt vesz a Deák Ferenc Új Városépítő
Program végrehajtásában.
feladata a költségvetés előkészítéséhez szükséges
egyeztetések lefolytatása, továbbá a gazdasági
társaságok vonatkozásában: VÍZMŰ üzemeltetési
szerződés,
ZALADEPO
használati
díj,

1990. évi LXV. tv. 1. §, (6) bek., 9. §
(4) bek.
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bek.
2006. évi IV. tv;
2006. évi V. tv.

197/2006. (IX.14.) sz. kgy.hat.
79/2011. (IV.14.) sz. kgy.hat.

1990. évi LXV. tv. 77. § (1) bek.

Városgazdálkodási Kft közterület használati díj
megállapításával
kapcsolatos
egyeztetések,
megállapodások megkötésében való közreműködés, a
LÉSZ Kft-vel, az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-vel
kapcsolatos egyeztetések lefolytatása
ellátja a részvények, üzletrészek adásvételével
kapcsolatos tárgyalások, szerződéskötések előkészítését,
a rövid lejáratú értékpapírok forgatását, ajánlatkérések,
befektetések
előkészítését,
részt
vesz
azok
lebonyolításában, a döntés előkészítésében
gondoskodik a Tulajdonosi Tanácsadó Testület
üléseinek összehívásáról, a döntések előkészítéséről, a
Testület által hozott döntések végrehajtásáról, illetve
végrehajtásának koordinálásáról
igény esetén közreműködik a közbeszerzési eljárások
lefolytatásában

1959. évi IV. tv.
2006. évi IV. tv;
2006. évi V. tv.
ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend.
79. §
2011. évi CVIII. törvény és
végrehajtási rendeletei
20/2010. (IX. 26.) sz. belső
szabályzattal módosított 5/2007. (II.
01.) sz. belső szabályzat

kiegészítő, kisegítő tevékenység
Ellátja a Gazdasági Szenátus működésével kapcsolatos előkészítő, információ áramoltatással
kapcsolatos feladatokat.
Kapcsolatot tart, együttműködik a Hivatal Közgazdasági Osztályának vezetőjével, illetve a
Városfejlesztési és Tervezési Osztály vezetőjével, továbbá az önkormányzati érdekeltségű
gazdasági társaságok ügyvezetőivel.
Figyelemmel a nemzetközi, illetve magyarországi gazdasági folyamatokra igény szerint szakmai
elemzéseket, javaslatokat készít a polgármester, illetve a közgyűlés szakbizottságai számára.

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

2012. december 14.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2012. évi előzetes üzleti terve, és az ügyvezető 2012.
évi prémiumfeltételeinek megállapításáról szóló ZMJVK 265/2011. (XII.21.) számú
határozatának módosítása
ZMJVK 195/2012. (XI.22.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. december 21-i ülésén
hozott 265/2011. (XII.21.) számú határozatának 1. pontjában a
Városgazdálkodási Kft. elfogadott előzetes üzleti tervét, az alábbiak szerint
módosítja.
„1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft.
2012. évi előzetes üzleti tervét 618.725 eFt nettó árbevétellel és -7.384
eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az

ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges
intézkedések megtételére.”
Határidő:
Felelős:
2.

2013. május 31.
felkérésre: Horváth István ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetőjének 2011. december 21-i ülésén hozott 265/2011. (XII.21.) sz.
határozatának 2.1. és 2.2. pontjában meghatározott prémiumfeltételeit az
alábbiak szerint módosítja:
„2.1. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a
tervben szereplő 618.725 eFt nettó árbevétel teljesítése esetén, további 1
% minden 400 ezer Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 10 % erejéig.
2.2. Az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium fizethető ki a
tervben szereplő -6.586 eFt adózás előtt eredmény elérése esetén, további
1 % minden 200 e Ft-os túlteljesítés esetén, maximum 5 % erejéig.”
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a prémiumfeltételek módosításáról
az ügyvezetőt tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2012. november 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2013. január 1. napjától alkalmazandó
bérleti díjainak felülvizsgálata
ZMJVK 196/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzati
nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapítására vonatkozó ZMJVK
262/2011. (XII.21.) számú határozatban foglalt díjtételek kerüljenek alkalmazásra a
2013. január 1-je után megkötésre kerülő bérleti szerződésekben is.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Pais Kornél ügyvezető, LÉSZ Kft.

Tárgy: Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátásának
pályáztatása és a LÁNGŐR ’94 Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése
ZMJVK 197/2012. (XI.22.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kötelezően igénybeveendő
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a LÁNGŐR '94 Kft-vel (8900
Zalaegerszeg Hock J. u. 27.) 2012. június 1-től 2012. december 31-ig terjedő
határozott időtartamra kötött közszolgáltatási szerződést 2012. december 20.
napjával közös megegyezéssel megszünteti.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetésének aláírására.
Határidő:
Felelős:
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátására 2012. december 21-től 2013. június 30-ig terjedő
határozott időtartamra nyilvános pályázatot ír ki. A közgyűlés a pályázati
felhívást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásnak egy megyei napilapban és
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről gondoskodjon,
továbbá arra, hogy a pályázatok elbírálásának előkészítését követően a
javaslatot döntésre terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

3.

2012. december 20.
Gyutai Csaba polgármester

a pályázat közzétételére:
2012. november 30.
a döntés előkészítő javaslat közgyűlés elé terjesztésére: 2012.
december 20.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatok
ellátására munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjává Doszpoth Attila
alpolgármestert, Dékány Endre önkormányzati képviselőt és Cseke Tibor
városüzemeltetési osztályvezetőt kéri fel, illetve jelöli ki.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az érintettek értesítésére, illetve
felkérésére.
Határidő:
Felelős:

2012. november 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználási tervének
módosítása
ZMJVK 198/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzati Környezetvédelmi
Alap felhasználásáról rendelkező 15/2012 (II.02) számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése
Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása
Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása
Zaj- és levegőtisztaság-védelem
Vízvédelem
Vizslaréti árok problémáinak vizsgálata
Összesen:

500 eFt
1.000 eFt
3.700 eFt
500 eFt
450 eFt
1.000 eFt
7.150 eFt

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
meghatározott célú felhasználásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája 2013. évi Cselekvési Terve
ZMJVK 199/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Zöldfelületi
Stratégiájának 2013. évi Cselekvési Tervét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2013. évi költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson 8,5 MFt összegű
fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira.
Határidő:
Felelős:

2013. évi költségvetés jóváhagyása
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Pályázatok előkészítése, illetve benyújtása a Nyugat-Dunántúli Operatív
Program, a Környezet és Energia Operatív Program, a Társadalom Infrastruktúra
Operatív Program, illetve az EU-önerőalap kiírásaira
ZMJVK 200/2012. (XI.22.) sz. határozata
1.a. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja pályázat benyújtását a
Társadalominfrastruktúra Operatív Program „Agóra - multifunkcionális
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című kiírására.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és
benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2012. december 7.
Gyutai Csaba polgármester

1.b. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, készítsen
részletes intézményhasznosítási tervet a pályázattal összefüggésben.
Határidő:
Felelős:
2.

2013. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a város, mint pályázati kedvezményezett, önerő-támogatási igényt
nyújtson be az „NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 - Zalaegerszeg történelmi
városközpont rehabilitációs és revitalizációs program” önerejének kiváltása
érdekében.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gyutai Csaba polgármester

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a város, mint pályázati kedvezményezett, önerő-támogatási igényt
nyújtson be az „NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0006 - Hiányzó kerékpárútkapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen” pályázat önerejének kiváltása
érdekében.
Határidő:
Felelős:

4.

azonnal
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a város, mint pályázati kedvezményezett, önerő-támogatási igényt
nyújtson be az „NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0001 - Zalaegerszeg, Űrhajós úti
Tagbölcsőde fejlesztése” pályázat önerejének kiváltása érdekében.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi 5799 hrsz-ú és a hozzá kapcsolódó 5800/2 hrsz-ú ingatlan
(Vásártér u.) részterületének értékesítése
ZMJVK 201/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a zalaegerszegi 5799 és
5800/2 hrsz-ú ingatlanokból a rendezési tervnek megfelelően telekalakítási eljárás
során kialakuló 5799 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű 1210 m2 nagyságú
ingatlan pályáztatás nélküli értékesítéséhez Fügemann Éva és Fügemann Márió
(Zalaegerszeg, Viola u. 6.) részére.
Az ingatlan vételárát a közgyűlés 6.000.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg.
Az adásvételi szerződés az állam elővásárlási jogára tekintettel csak az elővásárlási
jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi
határidő eltelte után lép hatályba.
A vevők által megfizetett bánatpénz foglalónak minősül, és a vételárba beszámításra
kerül. A vételár megfizetése az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 15
napon belül esedékes, az önkormányzat a teljes vételár megfizetéséig a tulajdonjogát
fenntartja.
Az adásvételi szerződésben ki kell kötni a teljes vételár meghatározott időre történő
meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az egyoldalú nyilatkozattal
történő elállási jogot.
A közgyűlés hozzájárul, hogy a telekalakítást követően kialakuló új zalaegerszegi
5799 és 5800/2 hrsz-ú ingatlanok megnevezése beépítetlen területre változzon.
A telekalakítás átvezettetése az önkormányzat feladata azzal, hogy a változási
vázrajz és a telekalakítás költségei a vevőket terhelik.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási átvezettetése vevők költsége és
kötelezettsége.
Az adásvételi szerződés megkötésére csak a telekalakítás jogerős befejezését

követően kerülhet sor.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. január 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Üzletek értékesítése a Belváros Rehabilitációs Program I. ütemében szereplő
Csipke Üzletház megépítéséhez kapcsolódóan
ZMJVK 202/2012. (XI.22.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a
„Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs
programja” című, NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 jelű pályázat alapján kötött
Támogatási szerződés szerint a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-t (Zalaegerszeg,
Petőfi u. 20. VII/49.) megillető 39.372.022,- Ft összegű támogatás lehívásához
szükséges biztosíték szolgáltatása a megkötött Támogatási szerződés és az
annak mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodásra
tekintettel az alábbiak szerint történjen:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Csipke
Ingatlanfejlesztő Kft. által bérelt, a projekt részét képező, az alábbiakban
felsorolt önkormányzati tulajdonú ingatlanokra a Kft. részére folyósítandó
támogatás biztosítékaként közjegyzői okiratba foglalt zálogszerződések
kerüljenek megkötésre a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséggel, és ezen szerződések alapján jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az
érintett ingatlanokra a projekt megvalósítását követő fenntartási kötelezettség
határidejéig:
Helyrajzi
szám
2275/A/199
2275/A/200
2275/A/201
2275/A/202
2275/A/188
2275/A/189
2275/A/191
2275/A/192
2275/A/195
2275/A/196
Összesen:

Cím

Megnevezés

Dísz tér 3.
Dísz tér 3.
Dísz tér 3.
Petőfi u. 20.
Petőfi u. 20.
Tüttőssy u. 7.
Tüttőssy u. 7.
Petőfi u. 20.
Petőfi u. 20.
Petőfi u. 20.

üzlet
üzlet
üzlet
raktár
üzlet
iroda
üzlet
üzlet
üzlet
műhely

Alapterület
(m2)
29
10
22
7
24
42
30
32
30
19

Nettó eladási ár
(ÁFA nélkül) Ft
7 008 333
2 166 667
6 233 333
816 667
7 600 000
12 250 000
7 500 000
8 933 333
9 750 000
3 966 667
66 225 000

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzálogjogok bejegyzéséhez
azzal a feltétellel járul hozzá, ha előzetesen a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. az
Önkormányzattal a támogatási összeg engedményezésére vonatkozó
megállapodás köt, és azt a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
jóváhagyja, egyúttal a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség,

mint a jelzálogjogok jogosultja hozzájárul a jelzáloggal terhelt
üzlethelyiségeknek a Kft. részére történő értékesítéséhez.
A megállapodásban szerepeltetni kell, hogy a Kft-t megillető támogatási összeg
engedményezés útján közvetlenül az Önkormányzat bankszámlájára kerül
átutalásra.
2.

A Kft. az 1. pontban meghatározott jelzálogjogokkal terhelten vásárolja meg az
érintett üzlethelyiségeket az adásvételi előszerződésben és bérleti szerződésben
meghatározott feltételekkel.
Az ingatlanok mindösszesen 66.225.000,- Ft összegű vételárába beszámít a
Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. által az önkormányzat részére már megfizetett
6.600.000,- Ft összegű foglaló, valamint a 2009. május 22-én aláírt adásvételi
előszerződés és együttműködési megállapodásban az önkormányzat által vállalt
10.000.000,- Ft felújítási hozzájárulás összege.
Az ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslésével, valamint a közjegyzői
okiratba foglalt zálogszerződések elkészítésével és azok ingatlannyilvántartásban történő bejegyzésével kapcsolatos feladatok és költségek a
Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-t terhelik.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatás engedményezésre
vonatkozó megállapodás, valamint a közjegyzői okiratba foglalt
zálogszerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A településrendezési tervek módosítását megelőző településfejlesztési döntés
meghozatala
ZMJVK 203/2012. (XI.22.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési tervek és az
építési szabályzat kidolgozása során az alábbi vizsgálatokat, illetve
módosításokat rendeli el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pózvai tavak területén rendeltetési övezet és a szabályozás
módosításának vizsgálata
Botfai sportpályától nyugatra lévő ingatlanok rendeltetés-módosítása
Ebergény 0332/31 hrsz-ú ingatlan szabályozás-módosítása
A Béke Ligeti Általános Iskola (2423 hrsz.) Bíró Márton út felőli
részének rendeltetés-módosítása
Gálafej 22618 hrsz-ú ingatlan beépítésre szánt övezetbe sorolása
Zrínyi út 10-38. számú ingatlanok szabályozás-módosítása
Csácsi utca 5288-5294 hrsz-ú ingatlanok szabályozás-módosítása
Andráshidai temető mellett lévő 7265 hrsz-ú ingatlan északi részének
rendeltetés-módosítása
A Mozi köz szabályozás-módosítása
ZÉSZ 9. § (7) és (8) bekezdésének felülvizsgálata

II.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv és a ZÉSZ
módosítás előkészítése során az I. pontban foglalt határozatokat vegye
figyelembe és az így kidolgozott rendezési tervet és építési szabályzatot
terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2013. áprilisi közgyűlés
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Közbiztonsági célú kamerarendszer bővítése
ZMJVK 204/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság
előterjesztése alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén – a
városi kamerarendszer részeként – a Hosszújánkahegyi út - Ördöngős völgyi utca
kereszteződésében egyetért közterületi képfelvevő elhelyezésével.
Határidő:
Felelős:

2013. február 28.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing Iroda Alapító
Okiratának módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
ZMJVK 205/2012. (XI.22.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi és Zala Megyei
Tourinform és Marketing Iroda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és
Marketing Iroda számára az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. §-a, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja
ki:” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és
Információs Iroda számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja
ki:” szövegrész lép.

2.

„Az intézmény neve és székhelye:
Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing Iroda
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.” szövegrész helyébe
„Az intézmény neve és székhelye:
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.” szövegrész lép.

3.

„Az intézmény rövidített neve:
Tourinform – Zalaegerszeg” szövegrész helyébe
„Az intézmény rövidített neve:
Tourinform Zalaegerszeg” szövegrész lép.

4.

„ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény élén az igazgató áll. A kinevezési jogkör gyakorlója
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat alapján
a Zala Megyei Önkormányzat véleményezési joga mellett. Az igazgató
az intézmény dogozóinak tekintetében munkáltatói joggal rendelkezik.”
szövegrész helyébe
„Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény élén az igazgató áll. A kinevezési jogkör gyakorlója
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat alapján.
Az igazgató az intézmény dogozóinak tekintetében munkáltatói joggal
rendelkezik.” szövegrész lép.

5.

„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1)
bekezdése, valamint a 70. § (1) bekezdés c) pontja alapján gondoskodik
az idegenforgalmi értékek feltárásáról, az idegenforgalmi célkitűzések
meghatározásáról, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének
összehangolásáról.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Zala Megyei
Önkormányzattal 2005. április 22-én, valamint 2011. június 30-án kötött
megállapodása alapján 2005. május 1-jétől ellátja a megyei
önkormányzat által önként vállalt, és a városi önkormányzat által a
megállapodásokban foglaltak alapján átvett megyei tourinform
feladatokat is.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontja alapján gondoskodik a turizmussal
kapcsolatos feladatok ellátásáról.” szövegrész lép.

6.

„Az intézmény besorolása:
a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő költségvetési szerv. Az
intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik,
amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és
felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai
szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív,
szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység
nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági és műszaki feladatait
a Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ látja el.”szövegrész
helyébe
„Az intézmény besorolása:
a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő költségvetési szerv. Az
intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik,
amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és
felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai

szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív,
szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység
nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági és műszaki feladatait
a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ látja el.” szövegrész lép.
7.

„kezelője és üzemeltetője:
Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing Iroda
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.” szövegrész helyébe
„A vagyon kezelője és üzemeltetője:
Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.” szövegrész lép.

8.

„Az intézmény tevékenységi köre
Fő tevékenysége:
799000
Egyéb foglalás
Alaptevékenysége:
799000
Egyéb foglalás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

az egyéb utazással összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
960900
M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

a m. n. s. egyéb személyi szolgáltatással kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.” szövegrész helyébe
„Az intézmény tevékenységi köre
Szakágazati besorolása:
799000
Egyéb foglalás
Alap szakfeladata: 790000
foglalás” szövegrész lép.

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
Az alapító okiratot módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
II.

2012. november 30.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 3. sz.
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Zalaegerszegi Turisztikai
Hivatal és Információs Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely
2013. január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az intézmény előző
Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető értesítéséről
gondoskodjon.

A közgyűlés felkéri a polgármestert és az intézmény vezetőjét, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre:
Pereszteginé Szabó Júlia igazgató

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Öveges József Általános Művelődési Központ pótfinanszírozási kérelme
ZMJVK 206/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József Általános
Művelődési Központ részére a várható 2012. évi költségvetési hiány rendezésére
3.817 eFt összegű pótelőirányzatot engedélyez a céltartalékban szereplő „év közben
jelentkező feladatok” előirányzat terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása
során a pótelőirányzat átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. december 20.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Közoktatási társulási megállapodások felmondása
ZMJVK 207/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános iskolai nevelés és oktatás
feladatainak ellátására Andrásfa Község Önkormányzatának Képviselőtestületével,
Kiskutas Község Önkormányzatának Képviselőtestületével, Nagykutas Község
Önkormányzatának Képviselőtestületével, Zalaboldogfa Község Önkormányzatának
Képviselőtestületével, valamint Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának
képviselőtestületével, továbbá az óvodai nevelés és általános iskolai nevelés és
oktatás feladatainak ellátására Pethőhenye Község Önkormányzatának
Képviselőtestületével és Kisbucsa Község Önkormányzatának Képviselőtestületével
határozatlan időre kötött társulási megállapodásokat 2012. december 31-i hatállyal
felmondja.
A felmondás csak akkor lép hatályba, ha azt a társulásokban részt vevő
tagönkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal
jóváhagyták.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a tagönkormányzatok
képviselőit értesítse és a tartozás behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: a tagönkormányzatok képviselőinek értesítésére: 2012. november 30.
a további szükséges intézkedések megtételére: 2012. december 31.,
illetve Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatával kötött megállapodás
alapján: 2013. december 31.
Felelős: Gyutai Csaba polgármester
Tárgy: A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház alapító okiratának módosítása
ZMJVK 208/2012. (XI.22.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hevesi Sándor Színház
alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Hevesi Sándor Színház számára a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:”
szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Hevesi Sándor Színház számára az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki” szövegrész lép.

2.

Az alapító okirat:
„Az ingatlan nyilvántartási adatai:
Színház épület:
2328/1 hrsz és
díszletraktár:
201/2/A hrsz.” szövegrész helyébe
„Az ingatlan nyilvántartási adatai:
Színház épület:
2328/1 hrsz és
díszletraktár:
201/3/A hrsz.” szövegrész lép.

3.

Az alapító okirat:
„Az alapító és a fenntartó neve és székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrésszel egészül ki.

4.

Az alapító okirat:
„Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv” szövegrész
törlésre kerül

5.

Az alapító okirat:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 3. §-a alapján az előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek megvalósítása, mint önként vállalt helyi
közszolgáltatási feladat ellátása, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször
módosított 6/2007. (II.9.) számú önkormányzati rendelete 8. § (3)
bekezdés h) pontja, továbbá Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a Zala Megyei Önkormányzattal 2002. július 1-jétől
a Hevesi Sándor Színház működésének és fenntartásának önkormányzati
támogatására kötött megállapodás alapján.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 3. §-a alapján az előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek megvalósítása, mint önként vállalt helyi
közszolgáltatási feladat ellátása, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelete alapján.” szövegrész lép.

6.

Az alapító okirat:
„Az intézmény besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézet,
a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel
rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül
kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai)
segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli
szervezeti egységgel. „szövegrész helyébe
„Az intézmény gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó szerv
Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási
jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal,
hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik
fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik
pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel. „szövegrész lép

7.

Az alapító okirat:
„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok:
közalkalmazotti
jogviszony
és
munkaviszony
keretében
foglalkoztatottak” szövegrész helyébe
„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony, illetve polgári jogi jogviszony keretében
foglalkoztatottak” szövegrész lép.

8.

Az alapító okirat
„Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét – pályázat alapján - Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlése bízza meg. Az intézmény vezetőjének megbízásakor,
felmentésekor a Zala Megyei Közgyűlést véleményezési jog illeti meg.
Az egyéb munkáltatói jogkört Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármestere gyakorolja.” szövegrész helyébe
„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés,
vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi
területen
foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről a 150/1992. (XI.
20.) Kormány rendelet rendelkezik.” szövegrész lép.

9.

Az alapító okirat:
„Szervezeti és Működési Szabályzat:
Az
alapító
okiratban
foglaltakat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell
részletezni. A Szervezeti és Működési Szabályzat a felügyeleti szerv
jóváhagyásával lép érvénybe, módosítására a felügyeleti szerv
jóváhagyásával kerülhet sor. 2002. július 01. napjától a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításakor a Zala Megyei Közgyűlést
véleményezési jog illeti meg.” szövegrész helyébe
„Szervezeti és Működési Szabályzat:
Az
alapító
okiratban
foglaltakat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell
részletezni. A Szervezeti és Működési Szabályzat a felügyeleti szerv
jóváhagyásával lép érvénybe, módosítására a felügyeleti szerv
jóváhagyásával kerülhet sor.” szövegrész lép.

10.

Az alapító okirat:
„Az intézmény tevékenységi köre:
Fő tevékenysége: 900100
Előadó-művészet
Az alaptevékenységi körében meghatározott feladatot teljesítési
kötelezettséggel látja el az alapító szakmai és gazdasági felügyelete
mellett.
Alaptevékenység:
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy
kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások,
szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
lakóingatlanok száma
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy
kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve
üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik
jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti
vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt
ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb,
üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás
– is tartalmaz).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
 a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása
érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott
szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni.
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
ingatlanok száma
 Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat
megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi
előirányzatokat és teljesítéseket.
900113 Kőszínházak tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a kőszínházak – azaz az állandó játszóhellyel és állandó társulattal
rendelkező színházak – tevékenységével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhely; fizető nézők száma;
 Feladatmutató:
előadásszám évente; előadásszám a nyitvatartási
idő arányában
 Teljesítménymutató: előadásszám súlyozva a férőhelyarányos fizető
nézőszámmal; kapacitással súlyozott jegyárbevétel
 Eredményességi mutató: nézőszám a férőhely arányában (%)”
szövegrész helyébe
„Az intézmény tevékenységi köre:
Szakágazati besorolása:
900100 Előadó-művészet
Az alaptevékenységi körében meghatározott feladatot teljesítési
kötelezettséggel látja el az alapító szakmai és gazdasági felügyelete
mellett.
Alap szakfeladata:
900113 Kőszínházak tevékenysége

További szakfeladatai:
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szövegrész lép.
11.

Az alapító okirat:
„Szolgáltatások jegyzékének száma:
1411
Bőrruházat gyártása
1413
Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat
1511
Bőr, szőrme kikészítése
1512
Táskafélék, szíjazat gyártása
1520
Lábbeligyártás
1610
Fűrészárugyártás
1623
Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624
Tároló fatermék gyártása
1629
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
5811
Könyvkiadás
5814
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5920
Hangfelvétel készítése, kiadása
1820
Egyéb sokszorosítás
2562
Fémmegmunkálás
3109
Egyéb bútorgyártása
9524
Bútor, lakberendezési tárgy javítása
3530
Gőzellátás, légkondicionálás
4321
Villanyszerelés
4329
Egyéb épületgépészeti szerelés
4333
Padló-, falburkolás
4334
Festés, üvegezés
4339
Egyéb befejező építés m.n.s.
1330
Textilkikészítés
9512
Kommunikációs eszközjavítása
9523
Lábbeli, egyéb bőrárujavítása
9529
Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
4939
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941
Közúti áruszállítás
5210
Raktározás, tárolás
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832
Ingatlankezelés
7712
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7722
Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7311
Reklámügynöki tevékenység
7312
Médiareklám
8122
Egyéb épület-, ipari takarítás
8129
Egyéb takarítás
6399
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7410
Divat-, formatervezés
7490
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740
Immateriális javak kölcsönzése

8230
8291
8299
8211
8219
8552
8559
5911
5912
5920
5913
5914
9002
9004
9001
9329
9101
9329
9601
9602
9609

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Követelésbehajtás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Kulturális képzés
M.n.s. egyéb oktatás
Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Hangfelvétel készítése, kiadása
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Filmvetítés
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Művészeti létesítmények működtetése
Előadó-művészet
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Könyvtári, levéltári tevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Textil, szőrme mosása, tisztítása
Fodrászat, szépségápolás
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás” szövegrész helyébe

„Szolgáltatások jegyzékének száma:
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832
Ingatlankezelés
7729
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
9001
Előadó-művészet
9002
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9004
Művészeti létesítmények működtetése
9329
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” szövegrész
lép.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
II.

2012. november 30.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Griff Bábszínház alapító
okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján Griff Bábszínház számára a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2)
bekezdése és 4. §., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló

217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:”
szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Griff Bábszínház számára az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki.” szövegrész lép.
2.

Az alapító okirat:
„Az alapító jogutódja és fenntartó szerve, alapítói jog gyakorlója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe
„Az alapító és a fenntartó neve és székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép

3.

Az alapító okirat:
„Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy. „szövegrész törlésre kerül

4.

Az alapító okirat:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 3. §-a alapján az előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek megteremtése, mint önként vállalt helyi
közszolgáltatási feladat ellátása, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször
módosított 6/2007. (II.9.) számú önkormányzati rendelete 8. § (3)
bekezdés h) pontja, továbbá Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a Zala Megyei Önkormányzattal 2008. január 1-jétől
a Griff Bábszínház működésének és fenntartásának önkormányzati
támogatására kötött megállapodás alapján.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 3. §-a alapján az előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek megteremtése, mint önként vállalt helyi
közszolgáltatási feladat ellátása, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelete alapján.” szövegrész lép.

5.

Az alapító okirat:
„Az intézmény besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézet,
a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő
költségvetési szerv. Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési
keretekkel
rendelkezik,
amelyek
felett
kötelezettségvállalási,
teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata

ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik,
ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt
szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Pénzügyi-gazdasági
feladatainak lebonyolítását a Hevesi Sándor Színház gazdasági
szervezete látja el.” szövegrész helyébe
„Az intézmény gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó szerv
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási
joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges
szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes
adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön
szervezeti egység nélkül – elláthat. Pénzügyi-gazdasági feladatainak
lebonyolítását a Hevesi Sándor Színház gazdasági szervezete látja el.”
szövegrész lép.
Az alapító okirat:
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok:
közalkalmazotti
jogviszony
és
munkaviszony
keretében
foglalkoztatottak” szövegrész helyébe
„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony, illetve polgári jogi jogviszony keretében
foglalkoztatottak” szövegrész lép.

6.

7.

Az alapító okirat:
„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat alapján nevezi ki
a közalkalmazott jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezését meghatározó 150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet rendelkezései alapján. Az intézmény vezetőjének megbízásakor,
felmentésekor a Zala Megyei Közgyűlést egyetértési jog illeti meg
mindaddig, amíg az alapító önkormányzattal erre vonatkozó
megállapodás fennáll.” szövegrész helyébe
„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat alapján nevezi ki
a közalkalmazott jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a végrehajtásáról szóló a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi
területen
foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezését meghatározó
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései alapján „szövegrész lép.

8.

Az alapító okirat:
„Az intézmény tevékenységi köre:
Az alaptevékenységi körében meghatározott feladatot teljesítési
kötelezettséggel látja el az alapító szakmai és gazdasági felügyelete
mellett.

Alaptevékenység:
900113 Kőszínházak tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a kőszínházak – azaz az állandó játszóhellyel és állandó társulattal
rendelkező színházak – tevékenységével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
 Kapacitásmutató: férőhely; fizető nézők száma;
 Feladatmutató:
előadásszám évente; előadásszám a nyitvatartási
idő arányában
 Teljesítménymutató: előadásszám súlyozva a férőhelyarányos fizető
nézőszámmal; kapacitással súlyozott jegyárbevétel
 Eredményességi mutató: nézőszám a férőhely arányában (%)
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat
megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem
tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi
előirányzatokat és teljesítéseket.” szövegrész helyébe
„Az intézmény tevékenységi köre:
Szakágazati besorolása:
900100

Előadó-művészet

Alap szakfeladata:
900113 Kőszínházak tevékenysége
További szakfeladata:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szövegrész lép.
9.

Az alapító okirat:
„Szolgáltatások jegyzékének száma:
1411
Bőrruházat gyártása
1413
Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat
1511
Bőr, szőrme kikészítése
1512
Táskafélék, szíjazat gyártása
1520
Lábbeligyártás
1610
Fűrészárugyártás
1623
Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624
Tároló fatermék gyártása
1629
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
5811
Könyvkiadás
5814
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5920
Hangfelvétel készítése, kiadása
1820
Egyéb sokszorosítás
2562
Fémmegmunkálás
3109
Egyéb bútorgyártása
9524
Bútor, lakberendezési tárgy javítása

3530
4321
4329
4333
4334
4339
1330
9512
9523
9529
4939
4941
5210
6820
6832
7712
7739
7722
7729
7311
7312
8122
8129
6399
7410
7490
7740
8230
8291
8299
8211
8219
8552
8559
5911
5912
5920
5913
5914
9002
9004
9001
9329
9101
9329
9601
9602
9609

Gőzellátás, légkondicionálás
Villanyszerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Textilkikészítés
Kommunikációs eszközjavítása
Lábbeli,egyéb bőrárujavítása
Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Közúti áruszállítás
Raktározás, tárolás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Videokazetta, lemez kölcsönzése
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Divat-, formatervezés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Immateriális javak kölcsönzése
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Követelésbehajtás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Kulturális képzés
M.n.s. egyéb oktatás
Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Hangfelvétel készítése, kiadása
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Filmvetítés
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Művészeti létesítmények működtetése
Előadó-művészet
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Könyvtári, levéltári tevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Textil, szőrme mosása, tisztítása
Fodrászat, szépségápolás
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás” szövegrész helyébe

„Szolgáltatások jegyzékének száma

6820
6832
7729
9001
9002
9004
9329
lép.

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Művészeti létesítmények működtetése
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” szövegrész

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. november 30.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A Városi Sportlétesítmények Gondnokság Intézménye Alapító Okiratának
módosítása
ZMJVK 209/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Sportlétesítmény
Gondnokság Intézménye alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat preambuluma
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90 §-a, ,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet 10 §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8 §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.)
Korm. rendelet 5 §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép

2.

Az alapító okirat:
„Az intézmény alapítója és az alapítói jog gyakorlója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe
„Az alapító és a fenntartó neve és székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép
„Az intézmény fenntartója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész törlésre kerül.
3.

Az alapító okirat:
„Az
intézmény
foglalkoztatottjaira
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak” szövegrész helyébe
„Az
intézmény
foglalkoztatottjaira
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony, illetve polgári jogi jogviszony keretében
foglalkoztatottak” szövegrész lép

4.

Az alapító okirat:
„Fő tevékenysége:

931100 Sportlétesítmény működtetése

Alaptevékenység:
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 sportlétesítmények (pl. szabadtéri sportolásra alkalmas, nyitott pályás
sportlétesítmény, vízisport-telep, lóistálló, kennel, sporthajó tároló)
működésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket az azokhoz tartozó
kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt,
 sportlétesítmények (pl. szabadtéri sportlétesítmények stb.) felújításával,
valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival
összefüggő kiadásokat és bevételeket.
Mutatószámok:
 Feladatmutató: létesítményt igénybe vevő személyek száma
 Teljesítménymutató: a létesítményben rendezett versenyek száma
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető
költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-,
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében
lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.)
bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
lakóingatlanok száma



Teljesítménymutató:
„ szövegrész helyébe

„Szakágazati besorolása: 931100

bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
Sportlétesítmény működtetése

Alap szakfeladata:
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szövegrész lép
5. Az alapító okirat:
Az intézmény gazdálkodási körébe tartozó létesítmények:
Az intézmény működése során céljai megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik
a rábízott vagyonnal.
„a.) 3013 helyrajzi számú Október 6.- a téren található:
- stadion (füves pálya, É – i lelátó)
- Ostoros Károly Csarnok
- irodaház (3 szintes központi fűtéses)
- mosoda, kazánház (melegvizes, központi fűtéses)
- öltözőrendszer
b.) 0877 helyrajzi számú Zala-réti edzőpályák
- 2 db füves és 1 db „A” típusú műfüves labdarúgó pálya villanyvilágítással
c.) 3010/1 helyrajzi számú „irodaház” 655/4610 tulajdoni hányadrésze (Október 6. tér
19.)
d.) 6522 helyrajzi számú Városi Sportcentrumban található:
- teniszpályák (13 db salakos)
- klubház kiszolgáló helyiségekkel
- labdarúgó pályák (2 db füves, 1 db salakos villanyvilágítással, 1 db „B”
típusú
műfüves villanyvilágítással)
- épület öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel (Forfa, új A, B és C jelű épületek)
- rekortán atlétikai pálya
- teniszpálya ütőfallal (bitumenes)
- „B” jelű épületben 6 sávos tekecsarnok és büfé
- „D” jelű atlétikai versenyiroda raktárakkal és szivattyúházzal
e)
Városi Sportcsarnok mellett 2897/11 helyrajzi számon található:
- teniszpályák (2 db salakos, 2 db bitumenes)
- kisméretű labdarúgó pályák (2 db füves)
f)
3679/2 helyrajzi számú Munkácsy u. 12 sz. alatti ingatlanon található:
- „Modellező Klub” épület (2 db konvektoros fűtéssel)
g)
0133/2 helyrajzi számú buslakpusztai lőtéren található:
- gazdasági épület, udvar, út
h)
25945/2 helyrajzi számú Ebergény utcai futóvad- lőtéren található:
- lőállások
- raktárépület
i)
4581/5 helyrajzi számú Ebergény utcai sportlőtéren található:
- kiszolgáló épület és 40 lőállásos kispuska lőtér

j)
k)
l)

- 6 lőállásos gyorspisztoly lőtér
- 18 lőállásos fedett légpuska lőtér
- szolgálati lakás
20247 helyrajzi számú csácsi hegyi rádióbázison található:
- épület
6518/1 helyrajzi számú Birkózó csarnok
1871/11 helyrajzi számú, összesen 2 ha 4156 m² területű kivett sporttelep,
erdő” szövegrész helyébe

„Az intézmény gazdálkodási körébe tartozó létesítmények:
Az intézmény működése során céljai megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik
a rábízott vagyonnal.
3013 helyrajzi számú Október 6.- a tér
30472 m² kivett sporttelep
0877/1 helyrajzi számú
6701 m²
0877/3
helyrajzi számú
5.3533 m²
c.) 3010/1/A/5
helyrajzi számú Október 6 tér 19. 41/1223
3010/1/A/10 helyrajzi számú Október 6 tér 19. 103/1223
3010/1/C/2 helyrajzi számú Október 6 tér 19. 35/1223
3010/1/C/7 helyrajzi számú Október 6 tér 19. 16/1223
d.) 6522/1 helyrajzi számú
5.4312 m²
e.) 2897/16 helyrajzi számú
6707 m²
2897/18 helyrajzi számú
1 ha 532 m²
2897/19 helyrajzi számú
7367 m²
f.) 3679/2 helyrajzi számú
359 m²
g.) 0133/2 helyrajzi számú
1742 m²
h.) 25945/2 helyrajzi számú
6405 m²
i.) 4581/5 helyrajzi számú
9479 m²
j.) 20247 helyrajzi számú
1053 m²
k.) 6518/1 helyrajzi számú
2367 m²
l.) 1871/21 helyrajzi számú,
2 ha 2915 m² kivett sporttelep 9929 m²
m.) 0116 helyrajzi számú
3 ha 6803 m²
n.) 7098/1
3509 m²” szövegrész lép
a.)
b.)

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges
további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. november 30.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola alapító okiratának
módosítása
ZMJVK 210/2012. (XI.22.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc és Széchenyi István
Szakközép- és Szakiskola alapító okiratát 2012. november 22.-i hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
1.
Az alapító okirat
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola tevékenységi köre:
„Szakmacsoportok:
- Oktatás szakmacsoport
- Egészségügy szakmacsoport
- Faipari szakmacsoport
Oktatható szakmák:
Szakképesítés megnevezése
Asztalos
Ápoló
Csecsemő és gyermekápoló
Egészségügyi asszisztens
Faipari technikus
Fogászati asszisztens
Gyakorló ápoló
Gyermekotthoni asszisztens
Kisgyermek-gondozó,
nevelő
Klinikai fogászati
higiénikus
Pedagógiai- és családsegítő
Sportedző (labdarúgó)
Szociális asszisztens
Szociális gondozó és ápoló
Szociális, gyermek és
ifjúságvédelmi ügyintéző

Szakképesítés
azonosítószáma
34 543 02
55 723 01
55 723 02
54 720 01
54 543 01
54 720 02
52 723 01
54 761 01
54 761 02

Szakközépiskolai
ágazat
I. Egészségügy
I. Egészségügy
I. Egészségügy
XVIII. Faipar
I. Egészségügy
I. Egészségügy
III. Szociális
III. Szociális

Felnőttoktatás

55 725 11

I. Egészségügy

X

54 140 02
54 813 02
54 762 02
34 762 01
55 762 06

IV. Pedagógia
XXXVII. Sport
III. Szociális
III. Szociális

X
X
X
X
X”

X
X
X
X
X
X
X
X
X

szövegrésszel egészül.
2.
Az alapító okirat:
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Széchenyi István
Tagiskolájának tevékenységi köre:
„Szakmacsoportok:
- Oktatás szakmacsoport
- Gépészet szakmacsoport
- Építészet szakmacsoport
- Informatika szakmacsoport

- Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
Oktatható szakmák:
Szakképesítés megnevezése

Épületgépész technikus

54 582 01

Festő, mázoló, tapétázó
Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő
Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő
Kárpitos
Kőfaragó, műköves és
épületszobrász
Kőműves és hidegburkoló
Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
Magasépítő technikus
Műszaki informatikus
Szárazépítő
Villanyszerelő
Víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő

34 582 04
35 582 01

Szakközépiskolai
ágazat
XI. Villamosipar és
elektronika
VIII.
Épületgépészet
-

34 582 05

-

X

34 542 05
34 582 07

-

X
X

34 582 08
34 582 09

-

X
X

54 582 03
54 481 05
34 582 10
34 522 04
34 582 12

XVI. Építőipar
XIII. Informatika
-

X
X
X
X
X”

Ács
Erősáramú elektrotechnikus

Szakképesítés
azonosítószáma
34 582 01
54 522 01

Felnőttoktatás
X
X
X
X
X

szövegrésszel egészül ki.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges
további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. november 30.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Műfüves labdarúgó pályák építése a botfai és csácsi városrészekben
ZMJVK 211/2012. (XI.22.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az MLSZ lebonyolításával
felépülő Szivárvány téri műfüves labdarúgó pálya megépítéséhez szükséges 30
%-os önerőt a 30.000.000.- Ft teljes bruttó beruházási költséghez
viszonyítottan legfeljebb 9.000.000.- Ft összegben biztosítja a 2013. évi

költségvetésben. Az önerő átutalására a tényleges teljes bruttó beruházási
költség megállapítását követően, ahhoz viszonyított mértékben kerülhet sor.
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az MLSZ lebonyolításával a
Várberki utcában felépülő műfüves labdarúgó pálya megépítéséhez szükséges
10 %-os önerőnek legfeljebb 3.000.000.- Ft erejéig történő biztosításáról a
2013. évi költségvetésben. Az önerő átutalására a tényleges teljes bruttó
beruházási költség megállapítását követően, ahhoz viszonyított mértékben
kerülhet sor.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel a Szivárvány téri és a Várberki utcai műfüves
labdarúgó pálya kialakítására, használatára és hasznosítására, valamint
karbantartására vonatkozó együttműködési megállapodások aláírására, az
építési tevékenységek végzéséhez szükséges egyéb nyilatkozatok és a
jelzálogjog biztosítására vonatkozó okiratok kiadására, valamint a SzentGyörgyi Albert DSE-vel és a Botfai LSC-vel, mint szakmai partnerekkel
kötendő együttműködési megállapodások aláírására.

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sportcsarnok mellett már
megvalósult 2 műfüves pálya villanybetáplálás költségére 2 millió Ft, a
pályákhoz vezető szilárd burkolatú járda költségére 4 millió Ft-ot biztosít a
2013. évi költségvetésben.
Határidő: - a pénzügyi fedezet biztosítására 2013. költségvetés
- az együttműködési megállapodások aláírására az MLSZ
döntésének ZMJV Önkormányzat tudomására jutásától számított
15 napon belül
Felelős: Gyutai Csaba polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2012. november 22-i ülésén
tárgyalt tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:



az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
az ÖKOVÁROS program 2012. évi eredményeiről

Tájékoztató a 2012. november 22-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 212/2012. (XI.22) számú
határozatával támogatta, hogy két nyolcadik évfolyamos tanuló Zalaegerszeg település
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában.
Tárgy: Javaslat „Zalaegerszegért” díj odaítélésére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213/2012. (XI.22) számú
határozatával „Zalaegerszegért” díjat adományoz: Csapó József, Hájas László,
Jagasics János, Jakov Szemjonovics Csernyák, Magyar Gyuláné, Dr. Ribiczey Pál,
Sümegi Pál, Skrabut Éva, Sebestyénné Gyuk Marianna személyeknek, valamint a
Helikon Táncklub szervezetnek.
Tárgy: Zalaegerszeg 4815/1 hrsz-ú állami ingatlan (Gasparich u. 18/A. – volt BGF
sportpálya) térítésmentes igénylése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214/2012. (XI.22) számú
határozatával a Zalaegerszeg 4815/1 hrsz-ú (Gasparich u. 18/A. – volt BGF
sportpálya) állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerülését kezdeményezi.
Tárgy: Zalaegerszeg 3228/A/1 és 3228/B hrsz-ú állami ingatlanok (Kisfaludy u. 7-11. –
volt MMIK) térítésmentes igénylése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 215/2012. (XI.22) számú
határozatával a Zalaegerszeg 3228/A/1 és 3228/B hrsz-ú (Kisfaludy u. 7-11. – volt
MMIK) állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését
kezdeményezi.

Tárgy: Zalaegerszeg 3343/2 hrsz-ú állami ingatlan (Vizslaparki u. 48. – volt BGF
kollégium) térítésmentes igénylése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 216/2012. (XI.22) számú
határozatával a Zalaegerszeg 3343/2 hrsz-ú (Vizslaparki u. 48. – volt BGF kollégium)
állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését
kezdeményezi.
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