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SZEMÉLYI RÉSZ 

 

 
Tárgy: A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottságba új tag választása 

 

ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Némethné dr. Gergics Márta 2315 

Szigethalom, Batthyány u. 20. szám alatti lakosnak a Szociális, Egészségügyi és 

Esélyegyenlőségi Bizottságban megüresedett helyére 2013. március 7-i hatállyal 

Tóthné Ekler Hajnalka 8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 85. szám alatti lakost 

megválasztja. 

 

A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2013. március 19. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

 

Tárgy: A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztására kiírt 

pályázat elbírálása 

 

ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 1. napjától kezdődően 

2018. március 31-ig Kiss Gábort bízza meg a Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései 

szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 29.670,-  Ft-ban, magasabb 

vezetői pótlékát a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a pótlékalap 275 %-

ában állapítja meg. 

 

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

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő:  2013. március 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



 

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

7/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló  

25/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § 

(3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 

43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 50. § (3) 

bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában és 18. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló 25/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés 

c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c) pénzbeli szociális ellátás: foglalkoztatást helyettesítő támogatás; rendszeres 

szociális segély; normatív lakásfenntartási támogatás; adósságkezelési 

szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása; méltányossági ápolási díj; 

eseti jelleggel adott átmeneti segély (továbbiakban: eseti segély); havi 

rendszerességgel adott átmeneti segély (továbbiakban: folyamatos segély); 

méltányossági átmeneti segély (továbbiakban: méltányossági segély); Bursa 

Hungarica ösztöndíj; temetési segély.” 
 

(2) Az R. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„d) természetbeni szociális ellátás: köztemetés; méltányossági közgyógyellátás.” 

 

(3) Az R. 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„h) rendszeres ellátás: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 

segély, normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatásban 

részesülők lakásfenntartási támogatása, méltányossági ápolási díj, folyamatos 

segély, méltányossági közgyógyellátás, Bursa Hungarica ösztöndíj, rendszeres 

gyermekvédelmi segély, rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény.” 

 

(4) Az R. 3. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„i) havi rendszeres pénzellátás: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres 

szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési 

szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása, méltányossági ápolási díj, 



 

folyamatos segély, Bursa Hungarica ösztöndíj, kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatás, rendszeres gyermekvédelmi segély.” 

 

2. § 

 

Az R. 4. § (2) bekezdés felvezető mondata és a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A rendeletben szabályozott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 

ellátások iránti kérelmet írásban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalánál, a jegyző hatáskörébe tartozó ellátás esetén Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalánál, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatalánál lehet illetékmentesen benyújtani 

a) az aktív korúak ellátására, a normatív lakásfenntartási támogatásra, az 

adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatására, a 

méltányossági ápolási díjra, a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság 

megállapítása érdekében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szvhr.) mellékleteiben 

meghatározott formanyomtatványon,” 

 

3. § 

 

Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

[A jövedelemtől függő szociális és gyermekvédelmi ellátások jogosultságának elbírálása 

érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni] 

„a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, a normatív 

lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők 

lakásfenntartási támogatása, a méltányossági ápolási díj, a méltányossági 

közgyógyellátás esetében az Szvhr. mellékleteiben meghatározott 

formanyomtatványon,” 

 

4. § 

 

(1) Az R. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

[E rendeletben meghatározott hatáskör gyakorlója elvégzi] 

„a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a 

méltányossági ápolási díj esetében az Szt. 25. § (4)-(6) bekezdéseiben 

meghatározott – a támogatási jogosultságra, a támogatás összegére vonatkozó – 

felülvizsgálatokat,” 

 

(2) Az R. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a jogosult a felülvizsgálatot nem teszi 

lehetővé, vagy a kért dokumentumokat nem bocsátja rendelkezésre.” 

 

 



 

5. § 

 

Az R. 12. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[Nem kell környezettanulmányt készíteni] 

 

„c) temetési segély, köztemetés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és óvodáztatási 

támogatás ügyében indult eljárásokban.” 

 

6. § 

 

(1) Az R. 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Szociális pénzbeli ellátásként az alábbi támogatások állapíthatóak meg: 

a) az Szt-ben meghatározott jogosultsági feltételek alapján 

aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

ab) rendszeres szociális segély, 

ac)  normatív lakásfenntartási támogatás,  

ad)  adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása” 

 

(2) Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) Szociális természetbeni ellátásként az alábbi támogatások állapíthatóak meg: 

a) Az Szt-ben meghatározott jogosultsági feltételek alapján köztemetés. 

b) Az Szt-ben meghatározott keretszabályok, és e rendeletben meghatározott konkrét 

feltételek alapján méltányossági közgyógyellátás.” 

 

(3) Az R. 16. § (6) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 

„d) normatív lakásfenntartási támogatás.” 

 

7. § 

 

Az R. 17. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(6) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a jegyző az alábbi ellátások 

esetében gyakorol döntési hatáskört:  

a) normatív lakásfenntartási támogatás, 

b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása, 

c) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

e) méltányossági közgyógyellátás, 

f) foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  

g) rendszeres szociális segély, 

h)     óvodáztatási támogatás.” 

 

8. § 

 

Az R. 18. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3) Részben (10 %-ban) önkormányzati pénzforrásból finanszírozott ellátások: 

(1)  rendszeres szociális segély, 

(2)  normatív lakásfenntartási támogatás,  



 

(3)  adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása.” 

 

9. § 

 

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

 

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 2 év lejártát követően akkor lehet 

ismételten  megállapítani az aktív korúak ellátására és rendszeres szociális segélyre 

jogosultságot, ha a  fenti szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény 2 évnél nem 

régebbi keltezésű.” 

 

(2) Az R.21. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Meg kell szüntetni az (1) bekezdés alapján megállapított segély folyósítását, ha az aktív 

korú más jogcímen válik jogosulttá a rendszeres szociális segélyre.” 

 

10. § 

 

(1) Az R.25. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

  „A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a hajléktalan személy 

kivételével annak, aki az Szt. 33. §-ában foglalt feltételek teljesítésén túl lakókörnyezete 

rendezettségét is biztosítja.” 

 

(2) Az R.25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4)  Aki lakókörnyezete rendezettségét felszólítás ellenére a kitűzött határidőig nem 

biztosítja, annak aktív korúak ellátása nem állapítható meg, illetve az aktív korúak 

ellátására való jogosultsága megszűnik.” 

 

11. § 

 

Az R.28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A jegyző az Szt. 38. § (2)-(4) és (6)-(8) bekezdései, továbbá a 39. §-ban meghatározott 

jogosultsági feltételek, valamint az Szvhr-ben meghatározott szabályok alapján a 

jogosult részére normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg.” 

 

12. § 

 

Az R.29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A jegyző az Szt. 38. § (5) bekezdése, továbbá a 39. §-ban meghatározott jogosultsági 

feltételek, valamint az Szvhr-ben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére 

adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatását állapít meg.” 

 

 



 

13. § 

 

Az R.47. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a zalaegerszegi 

Városgazdálkodási Kft. Kegyeleti Ágazatának tárgyévi számítása alapján évente kerül 

meghatározásra, melynek összege 151.000.- Ft. 

 

(5) A közgyűlés a (4) bekezdésben meghatározott összeg figyelembevételével évente 

egyszer állapítja meg a temetési segély konkrét összegét, amelyet az alábbi táblázat 

tartalmaz.  

 

Jövedelem  

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában 

Temetési segély 

összege (Ft) 

150 % alatt 45.300,- 

150-200 % 30.200,- 

200-300 %   22.700,-„ 

  

14. § 

 

Az R.55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Közgyógyellátás 

 

55. § 

 

A szociálisan rászoruló személy részére – az egészségi állapotának megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásának csökkentése érdekében – méltányossági 

közgyógyellátás állapítható meg.” 

 

15. § 

 

(1) Az R.58. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A jegyző méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg annak a szociálisan 

rászoruló személynek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:]  

„b) a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja a 

nyugdíjminimum összegének  

ba) egyszemélyes háztartásban, vagy ápolást, gondozást nyújtó intézményben 

élő esetén 15 %-át, 

1. egyéb esetben 20 %-át,” 
 

(2) Az R.58. § (2) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Ha az igénylő olyan háztartásban él – kivéve az ápolást, gondozást nyújtó intézményben 

élő - amelynek tagjai öregségi nyugdíjjal vagy rokkantsági ellátással rendelkeznek, 

méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg akkor is, ha a 

kérelmező az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:” 
 

 

 



 

 

16. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit – 

amennyiben az a kérelmező számára kedvezőbb - a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell.  

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

 

(3) Hatályát veszti az R. 

 

 a) 18. § (5) bekezdése, 

 b) 19. §-a és az azt megelőző cím. 

 c) 34. §-a, és az azt megelőző cím, 

d) 35. §-a és az azt megelőző cím, 

 e) 36. § (3) bekezdése,  

 f) 56. §-a és az azt megelőző cím, 

 g) 57. §-a és az azt megelőző cím,    

 h) 60. §-a, és az azt megelőző cím 

 i) 12. számú melléklete. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

8/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó  

gyermekjóléti ellátásokról szóló  

45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés a) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Gyermekjóléti alapellátások:] 

 „a) gyermekek napközbeni ellátása, 

      aa) bölcsődei ellátás,” 

 

2.§ 

 

Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociálisan rászorultak 

számára biztosítja. Amennyiben nincs szociálisan rászoruló az ellátásra várakozók között, 

abban az esetben szociálisan nem rászoruló személy számára is biztosítható az ellátás.”   
 

3. § 

 

Az R. 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az a rászoruló, aki]  

„a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben 

meghatározottak alapján a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, illetőleg a 62. 

életévét betöltötte,” 

 

4. § 

 

Az R. 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 

befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy 

pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító 

szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.” 

 

5.§ 

 

Az R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

„(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátást az önkormányzat az 

Egyesített Bölcsődék intézményben biztosítja.”  

 

6.§ 

 

Az R. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a személyi térítési díjak 

intézményvezető által történő évi felülvizsgálata után, az új személyi térítési díjak minden 

évben április 1-jén kerülnek bevezetésre.” 

 

7. § 

 

Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

8. § 

 

Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

9. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



 

1. melléklet a 8/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások 

intézményi térítési díja 

 

I. Gyermekek napközbeni ellátása 

I.I. Gyermekétkeztetés 
 

Ellátási forma Intézményi térítési díj 

ÁFA-val növelt  

napi összege 

 bölcsődei 

gyermekétkeztetés 

423 Ft/fő  

 bölcsődei ellátáson kívüli 

gyermekétkeztetés   

635 Ft/fő 

 óvodai napközi otthon 375 Ft /fő 

  általános iskolai 

napközi otthon 

485 Ft /fő 

 általános iskolai menza 300 Ft /fő 

 középiskolai kollégium 775 Ft/fő 

 középiskolai menza 

 

337 Ft/fő 

 

I.2. Bölcsődei gondozás 

 

A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja:   240 Ft/nyitvatartási nap  

 

I.3. A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai 

I.3.1. Időszakos gyermekfelügyelet  

 

Intézményi térítési díj napi összege: 

 heti 1 – 2 nap:        1.500 Ft/nap  

 heti 3 – 5 nap:       1.000 Ft/nap 

 félnapos ellátás heti 1 – 2 nap:    1.000 Ft/nap 

 félnapos ellátás heti 3 – 5 nap:       650 Ft/nap 

 bérlet 5 alkalomra egész napos ellátás:   6.250 Ft 

 bérlet 5 alkalomra fél napos ellátás:    4.200 Ft 

 

I.3.2. Játszóház 

Óradíj összege:       300 Ft/óra  

 

 

II. Szociális szolgáltatások 

 

II.1. Étkeztetés 

 

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

 

Intézményi térítési díj napi összege étel kiszállítása esetén (ÁFA-val növelt): 720 Ft 



 

 

II.2. Házi segítségnyújtás 

 

Intézményi térítési díj egy gondozási órára megállapított összege:  700 Ft  

 

II.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

Intézményi térítési díj:      

  szociálisan rászoruló személy esetén:   30 Ft / nap / készülék 

 szociálisan nem rászoruló személy esetén:           120 Ft / nap / készülék 

           

 

II.4. Idősek Klubja 

 

A nappali tartózkodás intézményi térítési díja:  50 Ft / nap  

 

II.5. Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátása  

 

Ellátási kategóriák Intézményi térítési díj 

napi összege 

 csak napközbeni tartózkodást igénybevevők 

esetén 

50 Ft 

 napközbeni tartózkodást és étkezést 

igénybevevők esetén 

650 Ft 

 

 

III. Szociális szakellátások 

 

III.1. Idősek Gondozóháza 

 

 Intézményi térítési díj havi összege:    118.500 Ft 

 Intézményi térítési díj napi összege:        3.950 Ft 

 

III.2. Idősek Otthona 

 

Ellátási szintek Intézményi térítési díj 

havi összege napi összege 

 Demens részlegen ellátott jogosult esetében 91.500 Ft 3.050 Ft 

 Emelt szinten ellátott jogosult esetében 91.500 Ft 3.050 Ft 

 Átlagos szinten ellátott jogosult esetében  91.500 Ft 3.050 Ft 

 

Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő 
egyszeri hozzájárulás összege 889.910 Ft.  

 

IV. Gyermekjóléti alapellátások 

 

Helyettes szülői ellátás 

 

 Intézményi térítési díj havi összege:      17.130 Ft 

 Intézményi térítési díj napi összege:           571 Ft ”



 

2. melléklet a 8/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez 

 „7. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: 

 

 

Étkeztetés 

(A díjak az ÁFA-t tartalmazzák) 

Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában 

 

Fizetendő személyi térítési 

díj napi összege 

150% alatt 42.750 Ft alatt 350 Ft 

150%-250% 42.750-71.250 Ft 400 Ft 

250 % - 300 %  71.250-85.500 Ft  450 Ft 

300%-350% 85.500-99.750 Ft  550 Ft 

350 % - 400 %  99.750-114.000 Ft  570 Ft 

400% felett 114.000 Ft felett  600 Ft  

 

 

    

Étkeztetés szállítással 

(A díjak az ÁFA-t tartalmazzák) 

Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában 

 

Fizetendő személyi térítési 

díj napi összege 

150% alatt 42.750 Ft alatt 450 Ft 

150%-250% 42.750-71.250 Ft 500 Ft 

250 % - 300 %  71.250-85.500 Ft  570 Ft 

300%-350% 85.500-99.750 Ft 670 Ft 

350 % - 400 %  99.750-114.000 Ft  690 Ft 

400% felett 114.000 Ft felett  720 Ft 

 

 

A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: 

 

Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában Fizetendő személyi térítési díj  

150% alatt 42.750 Ft alatt 400 Ft  

150%-250% 42.750-71.250 Ft 500 Ft  

250 % - 300 %  71.250-85.500 Ft  550 Ft 

300%-350% 85.500-99.750 Ft 600 Ft 

350 % - 400 %  99.750-114.000 Ft  650 Ft  

400% felett 114.000 Ft felett 700 Ft  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátásáért 

fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: 

 

Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában 

 

Fizetendő személyi térítési díj 

Csak napközbeni 

tartózkodás 

Napközbeni 

tartózkodás és étkezés 

esetén 

150% alatt 42.750 Ft alatt  

 

50 Ft / nap 

400 Ft 

150%-250% 42.750-71.250 Ft 450 Ft 

250 % - 300 %  71.250-85.500 Ft  500 Ft 

300%-350% 85.500-99.750Ft 600 Ft 

350 % - 400 %  99.750-114.000 Ft  620 Ft  

400% felett 114.000 Ft felett   650 Ft” 

 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

9/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete 

a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló  

27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

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

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

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

 

1.§ 

 

A „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII.02.) 

önkormányzati rendelet 2.§ c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

[Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a] 

  

 „c) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett 

nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben az 

első diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi 

tanulmányait és a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan 

bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minősített tantárgyi 

osztályzatainak számtani átlaga műszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, 

egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a felsőoktatási intézmény 

hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthető kreditpontot 

megszerezte (kód: T)”   

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 
 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

10/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete 

A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 

 62/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

 

1. § 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Helyi 

Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 62/2004. (XII.23.) önkormányzati rendeletet. 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 
 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 24/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

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

határidejű 106/2005., 27/2011/2., 6/2012/3., 15/2012., 190/2012/6., 198/2012., 

204/2012., 238/2012/4., 242/2012., 259/2012., 3/2013/1., 4/2013., 5/2013., 

6/2013., 7/2013., 8/2013., 9/2013., 10/2013., 11/2013., 12/2013/1.,2., 

13/2013/1., 14/2013/2.,3., 15/2013., 16/2013., 17/2013/2., 18/2013., 19/2013., 

20/2013., 22/2013. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 304/2004. számú határozat 4. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. április 30-ra módosítja.  

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 73/2011. (IV.14.) sz. 

határozatát az alábbiakkal egészíti ki: a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 

Felügyelő Bizottságának tagjává 2011. április 14-től megválasztott Szemes 

Béla jogviszonyának végét - a másik két felügyelő bizottsági tag 

jogviszonyával megegyezően - 2015. december 16. napjában határozza meg.  

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 180/2012. számú 

határozatának végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja.  

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2012. számú határozat 2. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. április 30-ra módosítja.  

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 17/2013. számú határozat 1. és 

3-7. pontjainak végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja.  

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21/2013. (II.11.) sz. 

határozatának 3. pontját az alábbiakkal egészíti ki: Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény 332.§ alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal 

az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett 

adósságállománya átvállalásáról.  

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 17/2011. számú határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 180/2011. számú határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 300/2004. számú határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

Tárgy: A Hevesi Sándor Színház működését biztosító ingatlanok tulajdonjogi 

helyzetének rendezése 

 

ZMJVK 25/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 

fenntartását és működtetését önként vállalt feladatként - költségvetési helyzetétől 

függően - a jövőben is biztosítja.    

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a színház működését biztosító 

zalaegerszegi 2328/1 hrsz-ú, 4.194 m
2
 nagyságú, kivett színház megnevezésű 

ingatlan (Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.) és a zalaegerszegi 201/3/A hrsz-ú, 890 m
2
 



   

nagyságú, egyéb épület megnevezésű ingatlan (Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.) 

tulajdonjogának Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő 

megszerzése érdekében a szükséges egyeztetéseket lefolytassa, valamint az 

ingatlanok tulajdonjogának ellenérték nélküli átruházásáról szóló megállapodást a 

Zala Megyei Önkormányzattal aláírja. 

 

Az ingatlanok ellenérték nélküli átruházására a megyei önkormányzatok 

konszolidációjáról, és a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 

CLIV. törvény 2. § (2a) bekezdése alapján kerül sor. 

 

Határidő: 2013. április 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Hevesi Sándor Színház fűtési díj követelésének rendezésére vonatkozó 

megállapodás jóváhagyása 

 

ZMJVK 26/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Független 

Szakszervezetek Demokratikus Ligája (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.), 

valamint a Hevesi Sándor Színház (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.) között az 

LSZ-ALFA Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.) fűtési díj 

tartozásának kiegyenlítésével kapcsolatosan a Zalaegerszeg 2328/2 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonrészének átadására vonatkozó - az előterjesztés 1. függelékében szereplő, a 

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Hevesi Sándor Színház által 

2013. február 8-án aláírt - Megállapodást. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a Hevesi Sándor Színház igazgatóját és gazdasági 

igazgatóját a Megállapodás rendelkezései alapján megkötendő adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: adásvételi szerződés aláírására: 2013. május 31. 

Felelős: felkérésre: dr. Besenczi Árpád igazgató, Hevesi Sándor Színház 

 

Tárgy: A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása 

 

ZMJVK 29/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. melléklete szerinti 

tartalommal – jóváhagyja a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az alábbi kiegészítéssel: 

5.1. Igazgatóhelyettes cím Igazgatóhelyettesek-re változik. E címet követő első 

mondat: „Az intézménynek kettő igazgatóhelyettese van, az általános 

igazgatóhelyettes, valamint a tagkönyvtár vezető, az általános igazgatóhelyettes 

feladatait e fejezet tartalmazza, a tagkönyvtár vezető feladatait pedig a szervezeti 

egységre vonatkozó szabályozás külön részletezi.” 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március 7-én lép hatályba.  

 



   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság elnökét, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2013. március 20. 

Felelős: Gecse Péter, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

  felkérésre:Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója  

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása 

 

ZMJVK 30/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi 141/2012. 

(IX.12.) sz. határozatának 1. pontját. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. létrehozásával és annak alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerint elfogadja. A Kft. törzstőkéje 3.000.000,- Ft, mely pénzbeli 

vagyoni hozzájárulás, forrása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetésének az év közben jelentkező 

feladatokra elkülönített céltartaléka. A pénzbeli hozzájárulás teljes összege a 

társaság alapításakor a társaság javára befizetésre kerül. 

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.  

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet I. 

negyedéves módosítása során a céltartaléknak a költségvetésben való 

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  az aláírásra: 2013. március 30. 

                  az átvezetésre: a költségvetés I. negyedéves módosításakor 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének 2013. március 07-től 2014. december 31-ig terjedő 

határozott időre Gecse Lászlót választja meg. 

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. melléklete 

szerinti megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2013. március 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. felügyelő bizottsága tagjainak 2013. március 07-től 2018. március 06-ig 

terjedő határozott időre 



   

 

1. Horváth Ádám (an: Nagy Judit) Zalaegerszeg, Várberki u. 45 

2. Fiszter Adriána (an: Rúzsa Mária Magdolna) Zalaegerszeg, Mártírok u. 75. 

3. Galla József (an. Medek Gizella) Zalaegerszeg, Bíró M. u. 78/b 

 

szám alatti lakosokat választja meg. 

 

A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjai részére díjazást nem állapít meg.  

A Közgyűlés felkéri a felügyelő bizottság elnökét, hogy a felügyelő bizottság 

ügyrendjét jóváhagyás céljából terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2013. március 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester  

  felkérésre: a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. FB elnöke 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. könyvvizsgálójának 2013. március 07-től 2018. március 06-ig terjedő 

határozott időre LAUF-AUDIT Könyvelő- és Könyvvizsgáló Bt-t (székhelye: 

Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. I. 5., képviseli: Borsosné Pál Ildikó üzletvezetésre 

jogosult tag) választja meg (a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős: Borsosné 

Pál Ildikó, 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 7. szám alatti lakos). 

 A Közgyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 40 ezer Ft + ÁFA /hó összegben 

állapítja meg. 

 

Határidő:  2013. március 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

6.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása 

módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot az 

előterjesztés 3. sz. melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő:  2013. március 30.  

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

7. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft 

székhelye, telephelyei, fióktelepei a társasági szerződés tervezetben nevesített – 

ZMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő – ingatlanokra bejegyzésre 

kerüljenek. 

 A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7.§ (4) 

bekezdése alapján nyilatkozatban hozzájáruljon a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft társasági szerződésében feltüntetett – ZMJV Önkormányzatának 

tulajdonában levő fenti ingatlanok – székhelyként, telephelyként és 

fióktelepként történő használatához, a használat jogszerűségének társaság általi 

cégbírósági bejelentése céljából. 

 

Határidő:  2013. március 30.  

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 



   

8. A Közgyűlés felkéri a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy 

az alapítás cégbírósági bejegyeztetéséről és az ezzel összefüggő egyéb 

szükséges intézkedések megtételéről, valamint a javadalmazási szabályzat 

cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon, továbbá készítse el a 

társaság 2013. évi üzleti tervét és terjessze azt a Közgyűlés elé. 

   

Határidő:  cégbírósági bejegyzésre: 2013. március 30.  

 üzleti terv elkészítésére: 2013. július 01. 

Felelős:  felkérésre: a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője 

 

9.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a ZALA-DEPO Kft. 

(Cg 20-09-065081; adószáma: 12701131-2-20) 8900 Zalaegerszeg, Gasparich 

u 26. szám alatti társaság alapítója a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja 2013. március 07. napi hatállyal: 

 

9.1.  Az alapító okirat 2. pontjának fióktelepekre vonatkozó rendelkezései 

közül törlésre kerül:  

 9900 Körmend Bástya u. 9. 

 

9.2.  Az alapító okirat 4. pontja (a társaság tevékenységi körei) kiegészül az 

alábbi rendelkezéssel: 

35.11  Villamosenergia- termelés 

35.21. Gázgyártás 

35.23. Gázkereskedelem 

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

77.33 Irodagép kölcsönzése 

81.10 Építményüzemeltetés 

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok 

maradnak. 

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt az alapító okirat módosításával 

kapcsolatosan szükséges minden további intézkedés megtételére, a 

polgármestert a dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:   2013. március 30. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

                felkérésre: Gecse László ügyvezető 

 

Tárgy: Megállapodás helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális 

személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására 

 

ZMJVK 31/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés melléklete 

szerint a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási 



   

szolgáltatásokkal történő ellátása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel 

kötendő megállapodást. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2013. március 31.  

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi munkaerő-kölcsönzési 

tevékenységéről 

 

ZMJVK 32/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2012. 

évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja. 

2. A 2013. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenység pénzügyi fedezete a 2012. évi 

költségvetésben biztosított előirányzat maradványa, valamint ennek 

felhasználását követően a 2013. évi költségvetésben az önkormányzat 

foglalkoztatás-politikai szerepének bővítésére biztosított 19 millió forint. 

3. A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi költségvetésében – foglalkoztatás-

politikai szerepének bővítésére – elkülönített előirányzatból biztosítja a kft 

részére a kölcsönzött dolgozók után rehabilitációs hozzájárulás címén a 

tárgyévben esedékes fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges forrást, 

valamint 3,8 millió forintot a feladat ellátásához szükséges működési költségek 

fedezetésre.  

4. A közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzügyi megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2013. március 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közfoglalkoztatási rendszerének helyi 

szabályozása  

 

ZMJVK 33/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város közfoglalkoztatási rendszerének helyi szabályozásáról szóló 

előterjesztést elfogadja.  

 

2. A Közgyűlés egyetért a közfoglalkoztatás helyi szabályozási rendszerének az 

előterjesztés, valamint az 1., 2. sz. melléklet szerinti működésével.  

 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős: felkérésre: Aladi Gusztáv, a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 



   

Tárgy: A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 

 

ZMJVK 34/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági 

Ellátó Szervezet Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) – 2013. április 

1-jei hatállyal – az alábbiak szerint módosítja: 

 

 Az alapító okirat ”Az intézmény elnevezése és székhelye” elnevezésű 

bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 „Az intézmény 

 elnevezése:  Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 

 rövidített elnevezése:    ZeGesz 

 székhelye:  Zalaegerszeg, Kis u. 8.” 

  

Az alapító okirat „Intézményhez rendelt köznevelési intézmények” elnevezésű 

bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Intézményhez rendelt köznevelési intézmények: 

 Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

 Iskola 

 Kertvárosi Általános Iskola 

 Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola 

Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

 Izsák Imre Általános Iskola 

 Öveges József Általános Iskola 

Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási 

 Intézmény 

 Kölcsey Ferenc Gimnázium 

 Zrínyi Miklós Gimnázium 

 Apáczai Csere János Gimnázium 

 Városi Középiskolai Kollégium 

 Nevelési Tanácsadó” 

 

Az alapító okirat „FŐ TEVÉKENYSÉG” elnevezésű bekezdése helyébe az 

alábbi szövegrész lép: 

 

„FŐ TEVÉKENYSÉG 

 TEÁOR’08:      

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

56.29 Egyéb vendéglátás  

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

84.11 Általános közigazgatás 

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

   

Szakágazati besorolás: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú 

kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 



   

Szakfeladat:   

692000    Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

552001    Üdülői szálláshely-szolgáltatás  

562913    Iskolai intézményi étkeztetés 

562914    Tanulók kollégiumi étkeztetése 

562917    Munkahelyi étkeztetés 

680001    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

856099    Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.” 

 

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 további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2013. március 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: Megállapodás megkötése óvodai feladatok ellátására Kisbucsa Község 

Önkormányzatának Képviselőtestületével 

 

ZMJVK 35/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése köznevelési szerződést köt Kisbucsa   

Község Önkormányzatának Képviselő testületével, az ezen községben lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai 

nevelésben való részesítésére.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kisbucsa Község Önkormányzatának 

Képviselő- testületével kötendő köznevelési szerződést jóváhagyja és felhatalmazza 

a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: a szerződés aláírására: 2013. március 8. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a „Szociális célú városrehabilitáció” (NYDOP-3.1.1/B2-12) 

kiírásra 

 

ZMJVK 36/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja pályázat 

konzorciumi formában történő benyújtását a Nyugat-Dunántúli Operatív 



   

program NYDOP-3.1.1/B2-12 kódszámú kiírására és felkéri a polgármestert, 

gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról. 

 

 Határidő:  2013. március 31. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szociális célú város-rehabilitáció tárgyú pályázat 

benyújtásához szükséges konzorciumi szerződést aláírja. 

 

 Határidő:  2013. március 7. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg, andráshidai óvoda fejlesztése című pályázat benyújtása a 

NYDOP-5.3.1/B-12 „Nevelési intézmények fejlesztése” pályázati konstrukcióra 

 

ZMJVK 37/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a "Zalaegerszeg, 

andráshidai óvoda fejlesztése" 5 csoportszobás óvoda építése” című pályázat 

benyújtását, a Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-5.3.1/B-12 

kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése ” című pályázati felhívásra. 

 Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről, és 

benyújtásáról. 

 

Határidő: 2013. március 18. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

"Zalaegerszeg, andráshidai óvoda fejlesztése" című 5 csoportszobás óvoda 

építése tárgyú projekt összköltsége 210 millió forint, melyhez kapcsolódóan 

max. 120 millió forint támogatás igényelhető. 

 A pályázat által nem támogatott munkarészhez szükséges 90 millió forint hitel 

igénybevételével biztosítható. 

 

 Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelt soron következő 

módosításakor a hitel összeg növekedésének átvezetéséről és a pályázati 

támogatás elnyerése esetén a projekthez szükséges nem támogatott 

munkarészek biztosításához igénybe vehető hitel közbeszerzési eljárásának 

lefolytatásáról és a hitel szerződés megkötéséről gondoskodjon.  

 

 Határidő: 2013. december 31. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 



   

Tárgy: A településrendezési tervek módosítása során alkalmazott partnerségi 

egyeztetés szabályai 

 

ZMJVK 38/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

ZMJVK 38/2013. (III.07.) számú határozat melléklete 

 

A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályai 

 

1.) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre 

1. Zalaegerszegen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

lakosok, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett 

2. Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe 

hozható zalaegerszegi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdek-

képviseleti szervezet és zalaegerszegi székhellyel, telephellyel rendelkező 

vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet 

3. Valamennyi Zalaegerszegen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel 

érintett civil szervezet 

4. Valamennyi Zalaegerszegen működő elismert egyház 

 

2.) A tájékoztatás módja, eszköze 

Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal 

- 8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos u. 17-19. sz. – épületében megtalálható 

hirdetőtábláján elhelyezett, valamint Zalaegerszeg honlapján  – 

www.zalaegerszeg.hu – és a helyi médiákban – Zalai Hírlap, Zalaegerszeg, 

ZTV – megjelenő hirdetményen keresztül történik.  

Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a város honlapján  

külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező 

dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében. 

 

3.)  A partnerek jelentkezése, regisztrálása 

A partnerek az Önkormányzatnak a településfejlesztési típusú tervek, valamint 

a településrendezési tervek készítésének, módosításának szándékáról tervezés 

előtt az 2.) pontban ismertetett hirdetmény útján értesülnek.  

A partnerek a város honlapján létrehozott regisztrációs ablakon keresztül – 

vagy postai úton - nyilatkozhatnak, hogy  részt kívánnak venni az egyeztetési 

eljárásban. A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a 

partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. 

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának során csak a 

regisztrált partnerek tekinthetők érintett résztvevőnek.  

 

http://www.zalaegerszeg.hu/


   

4.) A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei 

A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési 

eljárás módjától függően a Korm. rendeletben meghatározott egyeztetési 

szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és 

szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a 

város honlapján biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz 

közzé a honlap főoldalán és a 2. pont szerinti módokon. 

 

5.a.) Településfejlesztési koncepció véleményezéséhez szükséges 

partnerségi egyeztetés szabályai 

 

a.) A regisztrált partnerek tájékoztatása a készítendő koncepcióról, a koncepció 

tervezetéről az Önkormányzat honlapján vagy postai úton történik. 

 

A készítendő koncepcióval és a koncepció tervezettel kapcsolatban az 

Önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a 

résztvevő partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, 

melyeket benyújthatják papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján 

megadott e-mail címre. 

 

A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az Önkormányzat 

főépítésze (továbbiakban: főépítész) összesíti és a koncepció ügyiratához 

csatolja. 

 

b.) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a koncepció 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A 

tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával 

együtt, megküldi a főépítésznek. 

Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester a 

koncepciót tartalmazó előterjesztésben az azt elfogadó közgyűlésen ismerteti. 

Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész 

összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja. 

Az elfogadott koncepció Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a 

főépítész gondoskodik. 

 

5.b.) Integrált Településfejlesztési stratégia  véleményezéshez szükséges 

partnerségi egyeztetés szabályai 

 

a.) A regisztrált partnerek tájékoztatása a stratégia tervezetéről az 

Önkormányzat honlapján vagy postai úton  történik. 

 

A stratégia tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat honlapján megjelent 

tájékoztatásban megjelölt időpontig a résztvevő partnerek észrevételt, 

javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon 

vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. 

A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és 

a stratégia ügyiratához csatolja. 

 

b.) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a stratégia 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A 



   

tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával 

együtt, megküldi a főépítésznek. 

A véleményeket és a vélemények alapján átdolgozott stratégiát a polgármester 

az azt elfogadó közgyűlésen ismerteti. A véleményeket a főépítész összesíti és 

a stratégia ügyiratához csatolja. 

Az elfogadott stratégia Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a 

főépítész gondoskodik. 

 

5.c.) Településrendezési eszközök véleményezéshez szükséges partnerségi 

egyeztetés szabályai 

 

a.) A regisztrált partnerek az Önkormányzat honlapján vagy postai úton 

keresztül kapnak előzetes tájékoztatást a készítendő településrendezési 

eszközről vagy meglévő településrendezési eszköz módosításáról. 

 

Az előzetes tájékoztatásban megjelölt  időpontig a partnerek észrevételt, 

javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az 

Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be. 

 

A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az 

Önkormányzat honlapján történik. 

 

Az elkészült tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos honlapján 

megjelent időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt 

nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján 

megadott e-mail címre nyújthatják be. 

 

A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és 

a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. 

 

b.) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a 

településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat 

szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, 

szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. 

A véleményeket a polgármester a településrendezési eszközt elfogadó 

közgyűlésen ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 

Képviselő-testület dönt.  

Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a főépítész 

összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. 

 

c.) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását, továbbá az 

elfogadott településrendezési eszközt a polgármester az Önkormányzat 

honlapján közzé teszi.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



   

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

Zalaegerszeg város honlapján a partnerek részére regisztrációs ablak, illetve a 

tájékoztatáshoz szükséges tárhely létrehozását biztosítsa. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A zalaegerszegi 098 hrsz-ú közút (Déli Ipari Park nyugati határán) 

területrendezése 

 

ZMJVK 39/2013. (III.07.) sz. határozata 

 
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonában álló zalaegerszegi 098 hrsz.-ú, kivett közút 
megnevezésű, 4.134 m

2
 területű ingatlan a Mérőpont Bt. által 13/2013. 

munkaszámon készített változási vázrajz alapján megosztásra kerüljön. A 
telekalakítási eljárás során a Közlekedési Hatóság hozzájárulásával keletkezik 
a zalaegerszegi 098/1 hrsz.-ú, kivett magánút megnevezésű, 620 m

2
 nagyságú 

ingatlan. A közgyűlés egyetért a közútból keletkező magánút útátminősítés 
általi forgalomképessé válásával.  

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül 10 éves meghatározott időtartamra bérbe adja a zalaegerszegi 098/1 
hrsz.-ú, kivett magánút megnevezésű, 620 m

2
 nagyságú ingatlant a Reneszánsz 

Zalaegerszeg Kőfaragó Kft. (Zalaegerszeg, Ipari u. 1.; cégjegyzékszám.: 11-
09-0100550) részére. 

 A bérleti szerződés kezdő időpontja a zalaegerszegi 098/1 hrsz.-ú ingatlan 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja. 

 A fizetendő bérleti díj összege évi 52.000,-Ft + ÁFA.  
 A bérleti díj minden év január 1-től a KSH által közzétett infláció mértékével 

növekszik.  A bérleti díj megfizetése évente, egy összegben történik. 
 A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról 

szóló törvényben meghatározott átláthatósági feltételeknek való 
megfeleléséről. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés 
semmis.  

 
 Az út átminősítést is magában foglaló telekalakítási eljárással, és ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos ügyintézés a Kft. feladata, költsége és 
kockázata. 

 A hatósági eljárásokhoz szükséges hozzájárulásokat, nyilatkozatokat, 
beadványokat az önkormányzat elkészíti.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 

 Határidő: bérleti szerződés megkötésére: a zalaegerszegi 098/1 hrsz.-ú 

ingatlan ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 30 nap 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 



   

Tárgy: A Hálózat az Integrációért Alapítvány kedvezményes bérlet iránti kérelme 

 

ZMJVK 40/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 2013. április 1. 

napjától 2013. december 31. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg, Balatoni 

u. 3. szám alatt található 97,1 m
2 

alapterületű 2934/A/64 hrsz-ú nem lakás célú 

helyiséget a Hálózat az Integrációért Alapítvány bérbe vegye kedvezményes bérleti 

díj fizetése mellett. 

A helyiségnek kedvezményes (0,1-es szorzó) bérleti díja havi 17.478,- Ft + 4.719,- 

Ft ÁFA = 22.197,- Ft. 

Szerződéskötés előtt 2 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadékot, 44.394,- Ft-ot 

meg kell fizetniük a LÉSZ Kft. részére. 

A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek megfizetése a bérlőt 

terhelik. 

A nemzeti vagyonról szóló törvény 11.§ (10) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 

Hálózat az Integrációért Alapítványnak cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkoznia 

az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 

ZMJV Közgyűlése felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés elkészítésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2013. március 29. 

Felelős: felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője 

 

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. helyiségbérlet iránti kérelme 

(Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.) 

 

ZMJVK 41/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Iványi Ildikóval 

kötött, a Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. szám alatti épület földszintjén 

található 26 m2 alapterületű üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés 2013. 

március 9. napjával történő közös megegyezéssel való megszüntetéséhez, 

azzal, hogy a bérlő a még fennálló bérleti díj és közüzemi díj fizetési 

kötelezettségének - a bérlő által befizetett óvadék beszámítása mellett - a 

megszüntető okirat aláírását követő 15 napon belül köteles eleget tenni.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megszüntető 

okirat aláírására. 

 

 Határidő: 2013. március 12. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Széchenyi tér 3-

5. szám alatti épületben található 26 m2 alapterületű üzlethelyiséget 2013. 

március 18. napjától egy év határozott időtartamra pályáztatás nélkül bérbe 

adja az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-nek Népművészeti és Kézműves Bolt 

céljára. 

 



   

 A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 28.548,- Ft+Áfa/hó. A 

bérleti díj minden évben az infláció mértékével emelkedik. A bérleti díjat, a 

közüzemi és közös költségeket a bérlő köteles megfizetni. 

 

 A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot köteles fizetni. 

 A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú 

hasznosítás esetére a 60 napos felmondási időt. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről 

gondoskodjon. 

 

 Határidő:  2013. március 18. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználási terve 

 

ZMJVK 42/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2013. évben az 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra: 

 

1. Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése   200 eFt 

2. Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása   800 eFt 

3. Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása   950 eFt 

4. Zaj- és levegőtisztaság-védelem   700 eFt 

5. Vízvédelem   1.600 eFt 

6. Környezetvédelmi szemléletformálás, pályázati önrész biztosítása  3.000 eFt 

7. Helyi Fenntarthatósági program elkészítése  800 eFt 

8. Csapadékvíz- és szennyvíz rendszer szétválasztása  950 eFt 

9. Revitalizációs feladatok megvalósítása  400 eFt 

10. Zöldfelületek fejlesztése   100 eFt 

 Összesen:   9.500 eFt 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

meghatározott célú felhasználásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. január 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

 

ZMJVK 43/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi támogatásokat 

biztosítja a 2013. évi költségvetés „Polgármesteri rendelkezésű keretösszeg” 

terhére: 

 

Intézmény/szervezet Pályázott cél 
Támogatási 

összeg 

1.  Magyarok Világszövetsége Zala Megyei működés 50.000 Ft 



   

 Szervezete 

2.  Díszmadár és Díszállattenyésztők Zm. 

 Egyesülete 

gyermekprogram, 

ajándék 
20.000 Ft 

3.  Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete Főiskolás Fesztivál 100.000 Ft 

4.  „Kéz a Kézben Gyermekeinkért” Alapítvány tanulmányi verseny 30.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi támogatásokat 

biztosítja a 2013. évi költségvetés „Alpolgármesteri rendelkezésű keretösszeg” 

terhére: 

 

Intézmény/szervezet Pályázott cél 
Támogatási 

összeg 
Támogató 

1.  Tiszta Lap Egyesület sajtófotó kiállítás 50.000 Ft Balaicz Zoltán 

2.  Nemzetközi Szent 

György  Lovagrend 
működés 100.000 Ft Balaicz Zoltán 

3.  Zalaegerszegi 

Főiskolások  Egyesülete 
Főiskolás Fesztivál 100.000 Ft Balaicz Zoltán 

4.  POFOSZ Zala Megyei 

 Szervezete 
működés 30.000 Ft Doszpoth Attila 

5.  Zalaegerszegi 

Főiskolások  Egyesülete 
Főiskolás Fesztivál 100.000 Ft Doszpoth Attila 

 

A Közgyűlés felkéri az alpolgármestereket a támogatási megállapodások 

megkötésére. 

 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán alpolgármester 

Doszpoth Attila alpolgármester 

 

III.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 

javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja az egyéb 

szervezetek támogatása kerete terhére: 

 

Intézmény / szervezet 

              

Pályázott cél 

 

Támogatási 

összeg 

1.  Zalaegerszegi 

Hagyományápoló 

 Kertbarát és Kulturális 

Egyesület 

2013. évi működés támogatása,  

45. évforduló megünneplése 
50 eFt 

2.  Díszmadár és Díszállat-

tenyésztők  Zala Megyei 

 Egyesülete 

48. Nemzetközi Díszmadár Kiállítás 

rendezése 
40 eFt 

3.  Zalaegerszegi Főiskolások 

 Egyesülete 
Főiskolás Fesztivál 2013. 100 eFt 

4.  Oktatás Színvonalának 

 Megőrzéséért Alapítvány 

Marosvásárhely-Zalaegerszeg 

diákcsereprogram költségeinek 

támogatása 

100 eFt 



   

5.  ZMJV Vásárcsarnok 

 Gazdálkodási Szervezete 

Közösségi rendezvények  

a zalaegerszegi Piac téren 

100 eFt 

 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében 

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

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

Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának megfelelően a Zalaegerszegi 

Főiskolások Egyesülete részére 100 eFt összegű támogatást biztosít a 

„Főiskolás Fesztivál 2013” évi rendezvény támogatása céljára az egészségügyi 

és szociális ágazat pályázati kerete terhére. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kiutalása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2013. március 30. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

V.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Üzemeltetési 

és Tervezési Bizottság javaslatának megfelelően a következő támogatásokat 

biztosítja a „Lakossági civil kezdeményezések támogatása” költségvetési 

kerete terhére: 

 

Intézmény / szervezet Pályázott cél 
Támogatási 

összeg 

1.  Zalaegerszegi Főiskolások 

 Egyesülete 
Főiskolás Fesztivál 2013. 100 eFt 

2.  ZMJV Vásárcsarnok 

Gazdálkodási  Szervezete 

Közösségi rendezvények a 

zalaegerszegi Piac téren 
100 eFt 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében 

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2013. március 30. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

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

Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

Intézmény/szervezet Pályázott cél 
Támogatási 

összeg 
Forrás 

1. Díszmadár és 

 díszállattenyésztők Zala 

 megyei Egyesülete 

48. Díszmadár 

kiállítás rendezése 
30.000,- 

közöss. műv. 

pály. 

2. ZEGESZ (Deák Ferenc Részvétel és 100.000,- intézmények 



   

 és Széchenyi István 

 Szakközép- és 

 Szakiskola) 

szereplés a március 

15-i ünnepségeken, 

Baróton 

támogatása, 

rendezvények 

finanszírozása 

3. Zalaegerszegi 

 Hagyományápoló 

 Kertbarát és Kulturális 

 Egyesület 

45. jubileum 

megünneplése 
70.000,- 

közöss. műv. 

pály. 

4. Vitrin Képzőművészeti 

 Egyesület 

Szakmai utak 

zalaegerszegi fiatal 

művészek számára 

100.000,- 
közöss. műv. 

pály. 

5. Zalaegerszegi 

 Főiskolások 

 Egyesülete 

Főiskolás Fesztivál 

2013. 
200.000,- 

intézmények 

támogatása, 

rendezvények 

finanszírozása 

6. Gyermekhangok 

 Alapítvány 

olasz testvériskola 

tanulóinak 

visszafogadása 

90.000,- 
közöss. műv. 

pály. 

7. Göcseji Múzeum Húsvéti kavalkád 80.000,- 
közöss. műv. 

pály. 

8. Kollázs Kulturális 

 Egyesület 
videoklip-készítés 80.000,- 

közöss. műv. 

pály. 

9. Magyar Nemzeti 

 Levéltár Zala Megyei 

 levéltára 

„Zalaegerszegi 

honvédek a Donnál, 

1942-1943” c. könyv 

kiadása 

150.000,- 
közöss. műv. 

pály. 

10. Az Oktatás Színvonalának 

 Megőrzéséért Alapítvány 

 (9.n.) 

Marosvásárhely-

Zalaegerszeg 

diákcsere-program 

költségeinek 

támogatása 

50.000,- 

intézmények 

támogatása, 

rendezvények 

finanszírozása 

11. Göcseji Múzeum 

Múzeumi 

találkozások, 

programsorozat az 

így éltünk a 70-es 

években c. 

kiállításhoz 

100.000,- 
közöss. műv. 

pály. 

12. Keresztury Dezső Városi 

 Művelődési Központ 

Saját szervezésű 

komolyzenei 

hangversenysorozat 

150.000,- 
közöss. műv. 

pály. 

13. ZMJV Vásárcsarnok 

 Gazdálkodási Szervezet 

Közösségi 

rendezvények a 

zalaegerszegi Piac 

téren 

100.000,- 
közöss. műv. 

pály. 

14. Zalaegerszegi 

 Szimfonikus 

 Zenekar Egyesület 

Ünnepi hangverseny 

az 1848-49-es 

Forradalom és 

Szabadságharc 

tiszteletére 

70.000,- 
közöss. műv. 

pály. 



   

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében 

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2013. március 30. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

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

Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

1. a kulturális feladatellátásra vonatkozó keretek terhére: 

 
Önálló kulturális együttesek, egyesületek Keretösszeg: 9.900 eFt 

Gála Társastáncklub Egyesület 1000 e Ft 

Szimfonikus Zenekar Egyesület 2500 e Ft 

Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi 

Alapítvány 
300 e Ft 

Albatrosz Táncművészeti Társulat 900 e Ft 

Városi Vegyeskar Egyesület 1400 e Ft 

Tánccal Egymásért és a Városért Alapítvány (Helikon) 700 e Ft 

Canterina Kamarakórus Alapítvány 800 e Ft 

Vitrin Kortárs Képző- és Iparművészeti Egyesület 300 e Ft 

Válicka Citera Barátok Egylete 500 e Ft 

Egerszegi Fúvószene Alapítvány 1100 e Ft 

Béke-Shalom Baráti Társaság   150 e Ft 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület 250 e Ft 

Peremkerületek támogatása Keretösszeg: 5.500 eFt 

Öveges ÁMK (Andráshida)    700 e Ft  

Izsák ÁMK (Csács)      700 e Ft 

Besenyő a 2000-es években Alapítvány   950 e Ft 

Ságod Városrészért Alapítvány    1000 e Ft 

Pózva Városrészért Alapítvány    700 e Ft 

Összefogás Egyesület (Pózva)    650 e Ft 

Alsójánkahegy (Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület) 250 e Ft 

Páterdomb 300 e Ft 

Összefogás Botfáért Egyesület 250 e Ft 

 

2. a városi rendezvények megtartásához:  

 
Városi rendezvények keretösszeg: 4.300 eFt 

A Magyar Kultúra Napja – Kvártélyház Kft. január 22. 900 

Városi Farsang – Nagycsaládosok Egyesülete február 16. 200 

Kommunizmus áldozatainak emléknapja – 

Kvártélyház Kft. 
február 25. 100 

19848/49-es Forradalom és Szabadságharc – 

Kvártélyház Kft. 
március 15. 400 

Költészet napja  - Pannon Írók Társasága április 11. 200 

Hősök Napja – Keresztury VMK 
május utolsó 

vasárnapja  
  150 

Ünnepi Könyvhét – Pannon Írók Társasága június 100 

Szent István ünnepe – Keresztury VMK augusztus 20. 300 

Aradi vértanúk ünnepe – Keresztury VMK október 6. 200 

1956-os Forradalom és Szabadságharc – 

Kvártélyház Kft. 
október 23. 250 

Adventi programok – aranykapu  - KISOSZ december 200 

Újévi köszöntő és tűzijáték – Kvártélyház Kft. január 1. 1000 

 



   

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében 

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2013. március 30. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

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

Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

 1. az alább feltüntetett szabadidősport egyesületeket működési támogatásban 

részesíti a 2013. évi szabadidősport működési támogatás keret terhére: 

  
1. Botfai LSC 900 e Ft 

2. Vorhotai LSC 400 e Ft 

3. Neszele LSE 100 e Ft 

4. Csácsbozsok-Nemesapáti SE 500 e Ft 

5. Zalaegerszegi Becsali-Tungsram LSE 900 e Ft 

6. Ságodi LSC  0 

7. Angol Foci Suli Páterdomb LSC 1 500 e Ft 

8. POLICE-OLA LSK 1 400 e Ft 

9. Belvárosi LSC 600 e Ft 

10. Landorhegyi LSC 1 000 e Ft 

11. Kertvárosi LSC 650 e Ft 

12. Andráshida LSC 2 500 e Ft 

  összesen: 10 450 e Ft 

 

2. az alább feltüntetett sportegyesületeknek működési támogatást nyújt a 2013. 

évi működési támogatás keret terhére: 

 
1. Csuti Antal SK 1 000 e Ft 

2. ZTE Röplabda Klub 500 e Ft 

3. ZTE NKK Kft.(Zala-Volán) 4 500 e Ft 

4. Zalaegerszeg Városi Modellező Klub 50 e Ft 

5. Zalaegerszegi Atlétikai Club 5 500 e Ft 

6. Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club 200 e Ft 

7. Zalaegerszegi Teke Klub 3 000 e Ft 

8. EuropTec Zalavíz Zalaegerszegi Úszóklub 2 300 e Ft 

9. Zalaegerszegi Vívó Egylet 1 450 e Ft 

10. Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület 200 e Ft 

11. ZTE – ZÁÉV Női Teke Szakosztály 1 100 e Ft 

12. ZTE Súlyemelő Klub 1 500 e Ft 

13. ZTE Tenisz Klub 700 e Ft 

14. Zalaegerszegi Boksz Klub SE 50 e Ft 

15. ZEUS SE (fallabda) 50 e Ft 

16. Zalaegerszegi Kerékpáros Sport Egyesület 100 e Ft 

17. Maxima Életmód Klub Egyesület 50 e Ft 

18. ZKK 100 e Ft 

 összesen: 22 350 e Ft 

 

3. az alább feltüntetett SE-knek támogatást nyújt a 2013. évi 

rendezvénytámogatási keret terhére:   

 



   

Zalaegerszegi Tájékozódási Futó 

Club 

Tojáskereső verseny (tájfutó bemutató 

verseny) 
30 e Ft 

Zalaegerszegi Tájékozódási Futó 

Club 

Télapókereső verseny (tájfutó bemutató 

verseny) 
30 e Ft 

Zalaegerszegi Atlétikai Club Zalaegerszeg UP Nagydíja 50 e Ft 

Zalaegerszegi Atlétikai Club Nyílt Vidék Országos Bajnokság 100 e Ft 

ZTE Röplabda Klub 

Férfi, női nemzetközi röplabda és 

strandröplabda, gyermektornák 

szervezése, napközis tábor rendezése 

100 e Ft 

ZTE-Súlyemelő Klub 43.Göcsej Kupa Nemzetközi Verseny 100 e Ft 

ZTE-Súlyemelő Klub Kiss Róbert Emlékverseny 50 e Ft 

Zalaegerszegi Vívó Egylet Karácsony Kupa városi vívóverseny 50 e Ft 

Zalaegerszegi Birkózó SE Birkózóverseny megrendezése 80 e Ft 

EuropTec-Zalavíz ZUK Nemzetközi Úszóverseny 100 e Ft 

EuropTec-Zalavíz ZUK Évjáratos Nemzetközi Úszóverseny 50 e Ft 

ZTE Tenisz Klub OB I. női csapatbajnokság 100 e Ft 

ZTE Tenisz Klub Országos Tízek Bajnokság 50 e Ft 

Zalaegerszegi Csuti Antal SK 
Zalaegerszeg – Szombathely 100 táblás 

sakkmérkőzés 
100 e Ft 

Göcsej Sportlövész SE Regionális Kupa 60 e Ft 

Göcsej Sportlövész SE Húsvét Kupa 40 e Ft 

Göcsej SE Válicka teljesítménytúrák 30 e Ft 

Zalaegerszegi Városi Modellező 

Klub 
Ifjúsági hajómodell Országos Bajnokság 40 e Ft 

Zalaegerszegi Városi Modellező 

Klub 

Ifjúsági és felnőtt repülőmodellezők 

Országos Bajnoksága 
40 e Ft 

Göcsej Környezetvédő és 

Tájékozódási Futó Egyesület 
Enyves Éger Kupa 30 e Ft 

Zalaegerszegi Kerékpáros SE 
Zalaegerszegi Mountain Bike up. 

versenysorozat, 3 ford. 
50 e Ft 

Zalaegerszegi Kerékpáros SE Mountain Bike LIGA 3. futam 50 e Ft 

Zalaegerszegi Judo 

Sportegyesület 

Budo Gála, Harcművészeti bemutató és 

egyéni verseny 
80 e Ft 

Zalaegerszegi Hastánc Egyesület 
VI. Westoriental Nemzetközi 

Hastáncfesztivál és Verseny 
100 e Ft 

ZEUS SE (fallabda) 
Dunántúli és megyei régiós squash és teke 

versenyek rendezése 
50 e Ft 

ZEUS SE (fallabda) 
Dunántúli és megyei régiós squash 

versenyek rendezése 
30 e Ft 

Sólyom Íjász Egyesület I. Zalaegerszegi 3D Íjászverseny 30 e Ft 

Sólyom Íjász Egyesület V. Azáleás Kupa Íjászverseny 30 e Ft 

PERSZE XII. Persze Nyuszika Kupa 20 e Ft 

PERSZE XIII. Persze Mikulás Kupa 20 e Ft 

ZMDSZ Országos DO Zegi rendezvényei 300 eFt 

 

4. az alább feltüntetett LSC-knek és sportolóknak támogatást nyújt a 2013. évi 

rendezvénytámogatási keret terhére: 

 
1. Belvárosi LSC Egyéni Cross-Fit bajnokság 0 

2. Belvárosi LSC Csapat Cross-Fit bajnokság 0 

3. Police-Ola LSK 
III. Pogacsics Milos Ifjúsági 

Felkészülési Labdarúgó Torna 
0 

4. Police-Ola LSK XVIII.OLA Kupa Teremlabdarúgó 0 



   

Torna 

5. 
Zalaegerszegi BECSALI-

TUNGSRAM  LSC 
Tungi-Nyári focitábor 0 

6. 
Zalaegerszegi BECSALI-

TUNGSRAM  LSC 

BECSALI-TUNGI Kupa Nagypályás 

Labdarúgó Torna 
0 

7. 

Merth Attila szervátültetett 

sportoló támogatása – Magyar 

Szervátültetettek Országos 

Szövetsége 

XIX. Szervátültetettek Világjátéka, 

Durban, Dél-Afrika 
100 e Ft 

8. ZTE FC Utánpótlás Szakága 
Szabó Rezső Utánpótlás és Öregfiúk 

teremtorna 
30 e Ft 

9. 
Mányoki Attila hosszútávúszó 

(ZKSE) 

Nemzetközi felkészülései versenyek a 

Csatorna (La Manche) augusztusi 

átúszásához 

0 

10. 
Zalaegerszeg Jégsportjáért 

Alapítvány 

Gombos Bence jégkorong serdülő 

válogatott részére sport 

védőfelszerelés beszerzése 

50 e Ft 

11. Szűcs Valdó - ZAC Felkészülés támogatása bajnokságokra 100 e Ft 

12. 
Tátrai Miklós – Polgári 

Lövészegylet 
Felkészülés támogatása bajnokságokra 100 e Ft 

   380 e Ft 

 

5. az alább feltüntetett DSE-k által szervezett rendezvényekhez támogatást 

nyújt a 2013. évi rendezvénytámogatási keret terhére: 

 
ADY DSE rendezvényei 100 e Ft Alapfokú versenyek támogatási keretéből. 

Szent-Györgyi Albert DSE 

rendezvényei 
100 e Ft Alapfokú versenyek támogatási keretéből. 

Kölcsey DSE rendezvényei 100 e Ft Alapfokú versenyek támogatási keretéből. 

Páterdombi DSE rendezvényei 100 e Ft Alapfokú versenyek támogatási keretéből. 

összesen: 400 e Ft  

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében 

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2013. március 30. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

IX.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az "Év Tourinform 

iroda Fenntartója" cím elnyerésével együtt járó 1 millió forint támogatás 

átvételét a Magyar Turizmus Zrt-től. A támogatás összege kizárólag a 

Tourinform iroda fejlesztésére fordítható. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kiutalása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2013. március 30. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

X.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Landorhegy-Észak TRÖ 

javaslatának megfelelően a következő támogatásokat biztosítja a Landorhegy-

Észak TRÖ rendelkezésére álló előirányzat terhére: 



   

 
Intézmény/szervezet Pályázott cél Támogatási összeg 

1.  Zalaegerszeg Városi 

Közbiztonsági  Polgárőr Egyesület   
működés 95.500 Ft 

2.  Mandulavirág Fogyatékkal Élők 

 Református Gondozóháza 
fényáteresztő függöny 50.000 Ft 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében 

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2013. március 30. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

XI. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csács TRÖ javaslatának 

megfelelően a következő támogatást biztosítja a Csács TRÖ rendelkezésére 

álló előirányzat terhére: 

  
Intézmény/szervezet Pályázott cél Támogatási összeg 

Csácsbozsok-Nemesapáti SE 
sportfelszerelés 

vásárlás 
150.000 Ft 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kiutalása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2013. március 30. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Közterületek elnevezése 

 

ZMJVK 44/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  

 Zalaegerszeg 2897/11 hrsz-ú közterületnek Udvardy Ignác tér, 

 Zalaegerszeg 3143 hrsz-ú (Eötvös köz) közterületnek Gábor Miklós utca 

elnevezést adja. 

 

A közterületek elnevezésének időpontja 2013. április 01. 

 

A közgyűlés felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2013. április 01. 

Felelős:      Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 45/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli szociális krízishelyzetre 

való tekintettel támogatja egy fő zalaegerszegi lakos lakáshoz jutási kérelmét a 



   

közgyűlési lakáskeret terhére, és a Zalaegerszeg, Rákóczi u. 1-3. IV/74. szám alatti 

önkormányzati bérlakásra kijelöli őt bérlőnek, az alábbi feltételekkel:  

- A bérleti jogviszony időtartama 1 év, amely a szociális rászorultsági feltételek 

fennállása esetén  - esetenként -  további 1 év időtartamra meghosszabbítható.  

- A bérbeadás jellege szociális. 

A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a bérlakás kiutalásáról, a LÉSZ Kft ügyvezetőjét 

pedig, hogy a lakásbérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: a lakás kiutalására: 2013. március 20. 

                  a bérleti szerződés megkötésére: 2013. április 05. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője 

 

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére (ZÁRT 

ÜLÉS) 

 

ZMJVK 46/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja egy fő zalaegerszegi lakos 

lakáshoz jutását a közgyűlési lakáskeret terhére és a Zalaegerszeg, Petőfi köz 1/B 

II/7. szám alatti, 39 m
2
 alapterületű, 1 szobás, komfortos komfortfokozatú 

önkormányzati bérlakásra 1 évre bérlőnek kijelöli. A bérleti jogviszony legfeljebb 

további négy alkalommal, alkalmanként 1 évvel meghosszabbítható. A 

lakásbérbeadás költségelven történik. 

 

A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a bérlőkijelölésről a bérlőt értesítse, valamint 

felkéri a Lakáskezelő, Építőipari- és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérleti 

szerződés megkötéséről, továbbá a lakás átadásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: az érintett értesítésére: 2013. március 20. 

 a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013. április 05. 

Felelős: az értesítésre: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 a szerződés megkötésére felkérésre: Pais Kornél a LÉSZ Kft. 

 ügyvezetője  

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bankszámla-szerződésének 

módosítása (ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 47/2013. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az önkormányzat és 

az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. között érvényben lévő 

bankszámlaszerződés forgalmi különdíj felszámítására irányuló, 2013. március 

15. napi hatállyal történő módosításához. 

    A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Bankot értesítse, és  

felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására. 

 

 Határidő: 2013. március 11. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 



   

2.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

forgalmi különdíj felszámításával a bankszámla vezetési szolgáltatás, annak 

ellenértéke miatt közbeszerzés-kötelessé válik, ezért felkéri a polgármestert, 

hogy a közbeszerzési eljárás előkészítéséről gondoskodjon.      

 

Határidő:    2013. április 11. 

Felelős:        Gyutai Csaba polgármester 

 

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

bankszámla szerződés 2013. december 31-i hatállyal történő megszüntetése 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

   

Határidő:    2013. augusztus 31. 

Felelős:        Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 

 

A közgyűlés 2013. március 7-i ülésén tárgyalt  

tájékoztatók 
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 a Polgármesteri Hivatala 2012. évi működéséről 

 a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2012. évi döntéseiről, 

valamint a bizottságok 2010. októer 15. – 2012. december 31. közötti időszakban 

végzett munkájáról 

 a Beszerzési Testület 2012. évi munkájáról 

 a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesülte 2012. évi tevékenységéről 

 a kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer 2012. évi működéséről 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes 

Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról 
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