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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi zárszámadásról 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése c) pontjában, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) 

pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetésről szóló  7/2012. (II. 

10.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

(1) A közgyűlés a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges 

indokolást és a csatolt számszaki mellékleteket -   jóváhagyja.  

 

(2)     Az önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzforgalmi bevételeit  

    14.666.188  eFt eredeti előirányzattal, 

    17.606.673  eFt módosított előirányzattal és 

    17.122.554  eFt teljesítéssel állapítja meg 

az  5, 5/a. számú táblázat szerint. 

 

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- intézményi működési bevételeket 

                                   2.362.466  eFt eredeti előirányzattal, 

     3.124.078  eFt módosított előirányzattal és 

                3.060.468  eFt teljesítéssel  

 

- közhatalmi és önkormányzat sajátos működési  bevételeit 

     5.430.470 eFt eredeti előirányzattal, 

     5.470.970 eFt módosított előirányzattal és 

     6.042.624 eFt teljesítéssel  

 

- felhalmozási bevételeket 

         930.042 eFt eredeti előirányzattal, 

      1.047.370 eFt módosított előirányzattal és 

         751.753 eFt teljesítéssel  

 

- kapott támogatást  és támogatásértékű bevételeket 

      5.923.210 eFt eredeti előirányzattal, 

       7.915.064 eFt módosított előirányzattal és 

       7.198.295 eFt teljesítéssel 

 

- kölcsönök visszatérüléseit 

                                                        20.000  eFt eredeti előirányzattal, 

             49.191  eFt módosított előirányzattal és 

                                               69.414  eFt teljesítéssel 



Finanszírozási célú bevételeket: 

 

- pénzforgalom nélküli bevételeket 

                                           1.535.314  eFt eredeti előirányzattal, 

         2.084.087  eFt módosított előirányzattal és 

         1.604.452  eFt teljesítéssel.  

 

- hitelek bevételeit 

                                                       921.508  eFt eredeti előirányzattal, 

            922.538 eFt módosított előirányzattal és 

            353.242  eFt teljesítéssel  

                 

(3)    Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait 

       16.866.424  eFt eredeti előirányzattal, 

       20.356.712 eFt módosított előirányzattal és 

       16.598.029  eFt teljesítéssel állapítja meg 

 a  6, 6/a. és 6/b. számú táblázat szerint. 

 

  Ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- személyi jellegű kiadásokat 

                                                   5.415.500  eFt eredeti előirányzattal, 

        5.736.082  eFt módosított előirányzattal és 

        5.541.487  eFt teljesítéssel  

 

- munkaadókat terhelő járulékokat 

       1.427.592  eFt eredeti előirányzattal, 

       1.538.601  eFt módosított előirányzattal és 

       1.476.620  eFt teljesítéssel  

 

- dologi jellegű kiadásokat 

       4.597.976    eFt eredeti előirányzattal, 

       5.641.811   eFt módosított előirányzattal és 

                                                   5.089.542   eFt teljesítéssel  

 

- működési célú támogatásokat 

                         861.758   eFt eredeti előirányzattal, 

        1.416.355   eFt módosított előirányzattal és 

        1.353.089   eFt teljesítéssel  

 

- ellátottak juttatásait 

            12.531  eFt eredeti előirányzattal, 

            98.037  eFt módosított előirányzattal és 

            90.675  eFt teljesítéssel  

 

- kölcsönnyújtás kiadásait 

             20.000  eFt eredeti előirányzattal, 

           121.869  eFt módosított előirányzattal és 

             57.643  eFt teljesítéssel 

  

 



-    pénzforgalom nélküli kiadásokat   

                                                       583.922    eFt  eredeti előirányzattal, 

                                                    1.097.644    eFt  módosított előirányzattal és 

                                                              832    eFt teljesítéssel. 

 

      - Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 7. számú táblázatban foglaltak szerint 

feladatonkénti és címenkénti részletezésben 

      3.551.018   eFt eredeti előirányzattal, 

      4.138.144  eFt módosított előirányzattal és 

      2.591.862   eFt teljesítéssel,  

 

       ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadást 

                                              57.819   eFt eredeti előirányzattal, 

          268.471    eFt módosított előirányzattal és 

          129.634   eFt teljesítéssel  

jóváhagyja. 

 

     - Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. számú táblázatban foglaltak szerint célonkénti    

és címenkénti részletezésben 

                396.127  eFt eredeti előirányzattal, 

            568.169  eFt módosított előirányzattal és 

            397.111 eFt teljesítéssel, 

 

        ebből a felújítási célú pénzeszközátadást 

      33.629   eFt eredeti előirányzattal, 

               100.270   eFt módosított előirányzattal és 

                 38.074   eFt teljesítéssel  

         jóváhagyja. 

 

Finanszírozási célú kiadásokat: 

            -  hitel és kölcsön törlesztést 

            256.586  eFt eredeti előirányzattal, 

            256.586 eFt módosított előirányzattal és 

            256.177  eFt teljesítéssel állapítja meg.  

 

(4) Az igénybe vett tartalékokkal korrigált   költségvetési bevételek és kiadások különbsége 

2.128.145 eFt költségvetési többlet,   melynek összetétele: 

 

- költségvetési szervek                                                                                   356.043  eFt 

- önkormányzat                                                                                           1.772.102  eFt 

                                                                      

Felhasználására a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési hiány belső 

finanszírozására új feladatokhoz 590.350 eFt összegben, a Kormány az 1613/2012.(XII.18.) 

számú határozata szerint egyéb központi támogatásként kapott 800 millióFt, ami a támogatási 

megállapodásban foglalt 2013. évi működési feladatokra, a költségvetési szervek 2013. évi 

működési hiányának finanszírozására 85.584 eFt összegben, valamint a 2012. évről áthúzódó 

feladatok finanszírozására az eredeti költségvetésben  jóváhagyott mértékben és a 

költségvetési rendelet I. és II. negyedéves módosításai  során visszatervezéssel kerül sor.   

 



(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – az 

intézményfinanszírozást is magában foglaló – összegét 

        9.744.028 eFt eredeti előirányzattal, 

                 10.944.576  eFt módosított előirányzattal és 

                 10.763.643  eFt teljesítéssel  

       a 9. számú táblázat szerint, 

 

       kiadásait 

       9.744.028  eFt eredeti előirányzattal, 

                10.944.576  eFt módosított előirányzattal és 

     10.406.685   eFt teljesítéssel  

      a 10. számú táblázat szerint jóváhagyja. 

 

( 6)   A 12.a számú táblázatban foglaltak szerint az önkormányzat                          

                         kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeit                               42.886   eFt, 

    kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásait                                51.692  eFt 

                összegben hagyja jóvá. 
              

 (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási   

forrásait és 2012. évi teljesítési adatait a 19. számú táblázat szerint hagyja jóvá. 

                 

2. § 

 

Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12, a 13. és a 14. számú 

táblázatokban részletezve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal mérlegadatai alapján  

105.002.982 eFt-ban állapítja meg. 

 

3.  § 

 

(1) A közgyűlés a 2012. évi helyesbített pénzmaradványt a 11. számú táblázatban foglaltak 

szerint 2.235.134 eFt-ban állapítja meg. 

Az önkormányzat  pénzmaradványát  1.879.091 eFt-ban hagyja jóvá, amit az  állami        

támogatások elszámolása során megállapított 13.120 eFt visszafizetési kötelezettség 

terhel. 

          A költségvetési szervek pénzmaradványát  együttesen 356.043 eFt-ban hagyja jóvá,  

melyet 326 eFt feladat elmaradás miatti befizetési  kötelezettség terhel.  

          

(2) A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a kötelezettségvállalások szerint 

kerülhet felhasználásra   469.766  eFt összegben. 

 

(3) Az állami hozzájárulások elszámolása során, a tényleges mutatószámok alapján  

megállapított  visszafizetési  kötelezettség kamattal növelten 13.120 eFt.  A közgyűlés 

feladatelmaradás címén a költségvetési szervektől 326 eFt-ot von el a 11. számú 

táblázatban foglaltak szerint.  

 

(4) A 2012. évi végén az állami feladatellátásba beolvadással megszűnt oktatási 

intézmények pénzmaradványa az önkormányzat 2013. évi költségvetésében kerül 

nyilvántartásba vételre azzal, hogy az ennek a terhére felmerülő kiadások teljesítése 

érdekében egyeztetést kell lefolytatni a jogutód intézménnyel, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezettel. 



(5) 2012. évben két intézmény végzett vállalkozási tevékenységet. A közgyűlés a 

vállalkozási tevékenységből származó  módosított pénzforgalmi vállalkozási 

maradványt a 11.b számú táblázatban foglaltak szerint 915 eFt-ban jóváhagyja, melyből 

a Hevesi Sándor Színháznál 26 eFt, a Ganz Á. és Munkácsy M. Szakközépiskola és 

Szakiskolánál 889 eFt keletkezett. A vállalkozási   maradványt 92 eFt befizetési 

kötelezettség terheli, a vállalkozási tartalékba helyezendő összeg 823 eFt. 

 

    4. § 

 

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. számú táblázat szerint 

fogadja el. 

 

5. § 

 

    Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. számú táblázat szerint 

fogadja el. 

 

6. § 

 

A közgyűlés a 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített vállalkozási 

maradvány-kimutatását a 20.a, 20.b, 20.c  és 20.d számú táblázatoknak megfelelően 

fogadja el. 

 

7. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

       Dr. Kovács Gábor sk.                                     Gyutai Csaba sk. 

       jegyző                             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁBLÁZATOK ÉS MELLÉKLETEK 

J E G Y Z É K E 

1. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2011. és 2012. évben 

 

2. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek teljesítése forrásonként 2012. évben 

 

3. számú tábla 

    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város normatív állami hozzájárulások és SZJA bevétele 2012. évben 

 

4. számú tábla 

   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2012. évben 

    

5. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti 

bontásban 

 

5.a számú tábla  

     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi bevételi előirányzatainak teljesítése  

 

6. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti 

bontásban 

 

6.a számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítése  

 

6.b számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2012. évben kiemelt 

előirányzatonként 

 

7. számú tábla 

    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi beruházási célú kiadásainak teljesítése 

feladatonként 

 

8. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadásainak teljesítése célonként 

 

9. számú tábla 

 Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények 2012. évi bevételi előirányzatainak 

teljesítése  

 

10. számú tábla 

 Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények 2012. évi kiadási előirányzatainak 

teljesítése  

 

11. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyesbített pénzmaradványa 2012. évben 

 

11.a  számú tábla 

          Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 2012. évben. 

 

11.b számú tábla 

       Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalkozási maradványa 2012. évben 

 

12. számú tábla 

          Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2012. XII. 31-én. 

 

 

 

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/2/0/5/0/6/doc_url/2012_zarszam.xls


12.a számú tábla 

       Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlák és pénztárak          

pénzeszközeinek változása 2012. évben 

 

13. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  vagyonának forrásai 2012. XII. 31-én. 

 

14. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak,  

 tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományának változása  2012. évben.   

 14.a számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti 

megoszlásban  2011. és  2012. XII. 31-én. 

 

14.b számú tábla 

 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 

vett eszközök 0-ig leírt állományának bruttó értéke   2012. XII. 31-én. 

 

14.c számú tábla 

      Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök 

elhasználódási foka 2012. évben. 

 

15. számú tábla 

     Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2011. és 2012.      december 31-i  

     állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján. 

 

16. számú tábla 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának 

költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2012. évben. 

 

17. számú tábla 

Közvetett támogatások jogcímei és összegei 

 

18. számú tábla 

  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással   

 járó kötelezettségei. 

 

19. számú tábla 

     Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és 

teljesítési adatai 

 

20.a számú tábla 

 Egyszerűsített mérleg 2012. évről. 

 

20.b számú tábla 

 Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2012. évről. 

 

20.c számú tábla 

 Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2012. évről. 

 

20.d számú tábla 

 Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2012. évről. 

 

21. számú tábla  

         2012. évben nyújtott működési célú támogatások összegei 

 

Mellékletek:  

1. számú: A zárszámadás részletes indoklása 

2. számú Tájékoztató az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi 

beszámolóiról 



                                                                                                                                         1. számú melléklet 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
 

Bevételek alakulása 

 

 Az önkormányzat 2012. évi bevételei 19.080.248  eFt összegben, a módosított előirányzathoz 

viszonyítva 92,6%-ban teljesültek. A módosított előirányzattól való elmaradás az 

önkormányzatnál 7,6 %-os, a költségvetési szerveknél 6,3 %-os volt. A bevételek 

összességében a tervezett szinten, vagy azt meghaladóan teljesültek, kivéve a felhalmozási 

bevételeket. Az ingatlan értékesítésekből tervezett bevételek fizetőképes kereslet hiányában 

csak részben teljesültek. A tervezett felhalmozási kiadásoknál tapasztalható elmaradások 

miatt alacsonyabb volt a teljesítés a forrásául tervezett fejlesztési hitel igénybevételénél, 

ugyanez az indoka a felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél jelentkező elmaradásnak  is.   

A működési célú bevételek közül meghatározó volt 2012. évben is az önkormányzat 

költségvetési támogatása, az átengedett bevételek és a saját bevételek közül a helyi adókból 

származó bevételek. 

 

Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése  5.730.178 eFt volt, ami a 

módosított előirányzatnál 8.062 eFt-tal  magasabb összeg. Az állami hozzájárulások 

előirányzata év közben a lemondások és pótelőirányzatok összegeivel változott, 

összességében 1.513.970 eFt-tal növekedett. Az évközi kötelező lemondások keretében a 

normatív hozzájárulás egyes jogcímeinél az ellátotti és tanulólétszámok csökkenése miatt két 

alkalommal élt az önkormányzat lemondással. A közgyűlés döntött arról, hogy a Keresztury 

ÁMK-ban augusztus 31-ével megszünteti az alapfokú művészetoktatást, a 235 fő után járó 

állami hozzájárulás összegét 3.290 eFt-ot az év utolsó négy hónapjára le kellett mondania az 

önkormányzatnak. A kötött felhasználású állami támogatások jogcímei közül a szociális 

továbbképzés jogcímnél 103 fő után szükséges volt lemondani 169 eFt összegű támogatásról, 

mivel a felhasználás szabályainak változása miatt a dolgozók egy részénél jogszerűen nem 

tudják felhasználni a támogatást az érintett intézmények. A felhasználás feltételeiben változást 

jelentett, hogy csak a 2011. évben vagy azt megelőzően megkezdett továbbképzésekhez 

kapcsolódó költségek számolhatók el az állami hozzájárulás terhére, a tárgyévben induló 

képzéseké nem. A III. ütemű lemondás keretében az őszi közoktatási statisztika adatai és az 

éves várható ellátotti mutatók ismeretében több jogcímnél lemondással kellett élni az 

önkormányzatnak, így a normatív állami hozzájárulás előirányzatát csökkenteni kellett 29.468 

eFt-tal. A lemondás a középfokú oktatásban és a kollégiumi ellátásban résztvevők létszámát, 

valamint a szociális ellátás területén a szociális étkeztetést igénybevevők létszámát érintette. 

A kötött felhasználású normatív hozzájárulásoknál az ingyenes tankönyv és a szakmai 

informatika jogcímeknél a tanulólétszámok csökkenése, valamint az osztályfőnöki pótlék 

jogcímnél a mutatószám csökkenése miatt együttesen 2.362 eFt-tal csökkent az állami 

hozzájárulás. 

 

Növekményt jelentett az egyes jövedelempótló támogatások jogcímein utólagosan 

igényelhető 302.658 eFt, a központosított támogatásoknál 150.815 eFt,  és egyéb központi 

támogatás 1.103.848 eFt összeggel, amely tartalmazta a 8.062 eFt összegű Erzsébet utalvány 

előirányzatát is, mivel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők   

decemberben utalvány formájában kapták meg az egyszeri támogatást. A növekményt jelentő 

jogcímek mind feladatokhoz kapcsolódó, kötött felhasználású támogatásokat jelentettek, 

amiről a beszámoló keretében jogcímenkénti elszámolási kötelezettsége van az 

önkormányzatnak.  



Az egyes jövedelempótló támogatások jogcímeinél a tényleges kifizetésekkel összhangban 

utólagosan igényeltük a támogatást, ezért a támogatás kiutalását követően, módosított 

előirányzatként szerepeltettük a költségvetésben. A teljesítés összege megegyezett a 

módosított előirányzattal: 

- időskorúak járadékához                      9.362  eFt 

-  rendszeres szociális segélyhez                              47.484  eFt 

      -  ápolási díjhoz                                                                   41.868  eFt 

       - normatív lakásfenntartási támogatáshoz                          60.871  eFt 

       - adósságcsökkentési támogatáshoz                                   14.648  eFt       

       - foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz                    127.205  eFt 

       - óvodáztatási támogatáshoz                                                    90  eFt 

      -  adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási 

          támogatáshoz                                1.130  eFt  

     összesen:               302.658  eFt 

kiutalására került sor. 

A szociális szférában a kötelező továbbképzéshez a lemondással korrigált  110 eFt támogatást 

felhasználtuk az érintett dolgozók képzéséhez.  

 

A központosított támogatások körében 2012. évben pályázat alapján jutott állami 

pénzeszközökhöz a város  

 a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó egyszeri kifizetések támogatására 

     ( ami tartalmazta  2012. évi létszámcsökkentési pályázat és a Prémium 

       évek programban részt vevők kiadásait )                                                     42.230 eFt                                                  

 könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz                       1.790 eFt 

  a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címén                      48.830 eFt 

 esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra                                  29.785 eFt                                                                              

 gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés  

    biztosításához                                                                                                   2.345 eFt 

 önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre (iskolai és  

   utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés)                                                        17.449 eFt 

 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására                                      8.069 eFt 

 lakossági közműfejlesztési támogatására                                                            317 eFt 

 

2012. évben együttesen 150.815 eFt összegű központosított állami támogatás bővítette az 

önkormányzat forrásait, ezek célnak megfelelő felhasználásáról azonban tételesen el kellett 

számolni. Három jogcímnél keletkezett visszafizetési kötelezettség, a helyi szervezési 

intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából 449 eFt-ot, az esélyegyenlőséget 

és felzárkóztatást segítő támogatásból 245 eFt-ot, a 2011. évi bérkompenzáció támogatásából 

5 eFt-ot nem tudtunk a célnak megfelelően felhasználni. Két jogcímnél - az esélyegyenlőséget 

és felzárkóztatást segítő támogatás és az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

jogcímnél a felhasználás egy része 2013. évre húzódik át, összesen 17.627 eFt-ot a 

beszámolóban  2012. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összegként  szerepeltettük. 

                                               

Egyéb központi támogatásként az alábbi jogcímeken jutott önkormányzatunk összesen 

1.103.848 eFt támogatásokhoz 

        -  a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak  2012. évi  

           bérkompenzációjára                                                                                      233.064 eFt     

-  egyes előadó-művészeti tevékenység kiegészítő támogatására                         62.722 eFt 

        - a Kormány az 1613/2012.(XII.18.) számú határozata alapján biztosított 



           támogatás                                                                                                      800.000 eFt 

         - a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére  

           juttatott Erzsébet utalvány                                                                               8.062 eFt. 

A 2012. évi bérkompenzáció támogatása jogcímnél volt 146 eFt visszafizetési kötelezettség. 

 

 A normatív hozzájárulásoknál a tényleges mutatószámok alapján az igényelt összegnél 4.734 

eFt-tal több állami hozzájárulás illette meg az önkormányzatot, a kötött felhasználású 

jogcímeknél azonban 16.976 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett a tervezettnél 

alacsonyabb mutatószámok miatt. A visszafizetési kötelezettség nagyobb összeggel a 

kedvezményes étkeztetéshez kapcsolódott, a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint 

az egyes pedagógus pótlékok kiegészítése jogcímeknél pedig nem sikerült a célnak 

megfelelően felhasználni az összegeket. A normatív és kötött jogcímeknél kamatfizetési 

kötelezettség nem keletkezett.  

Összességében a különböző jogcímeken 13.087 eFt költségvetési befizetés keletkezett állami 

többlettámogatás miatt, emellett a központosított és egyéb központi támogatás többlete után 

kamatfizetési kötelezettsége is volt az önkormányzatnak, 33 eFt összegben, ezen összegeket a 

beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg be kellett fizetni a központi 

költségvetésbe.  

 

A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadói-művészeti szervezetek 

támogatásának – Hevesi Sándor Színház, a Griff Bábszínház és a Zalai Táncegyüttes 

Egyesület - eredeti előirányzata az év során nem változott, összesen 232.500 eFt kiutalása 

történt meg. A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház egyéb központi támogatásként a 

működtetéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatást is kapott az év során, valamint mindkét 

intézmény közalkalmazottai részesültek bérkompenzációban. 

  

 A megosztott bevételek körében a személyi jövedelemadóból származó bevétel előirányzata 

az év során nem változott, az eredeti előirányzattal megegyezően 776.750 eFt-tal teljesült. Az 

előző évekhez hasonlóan a 8 %-os helyben maradó részen felül a város semmilyen címen nem 

részesült az országos 40 %-os mértékből  fennmaradó 32 %  visszaosztott SZJA-ból. 

 

A várost megillető illetékbevétel előirányzata - az előző évi tényadatok és a törvényi 

változások figyelembe vételével - 200.000 eFt-ban került megállapításra, mely év közben nem 

módosult.  Az ingatlan piaci tendenciák következtében az előirányzattól kismértékben 

elmaradó összeg,  193.792 eFt  került átutalásra, ez   96,9 %-os teljesítést jelentett. 

 

A gépjármű adó bevétel eredeti előirányzatként tervezett összege 625.000 eFt volt, ami az év 

során nem módosult, a teljesített bevétel 619.848 eFt volt, az előirányzat 99,2 %-a. A 

kivetéses adóztatási körű gépjárműadó – a közhiteles nyilvántartás adatszolgáltatásán alapulva 

– 26.623 gépjárművet érintett és 610.292 eFt adókivetést jelentett. Az adóztatott gépjárművek 

száma és a megállapított adó az előző évhez képest minimálisan változott, a gépjárművek 

száma 0,3 %-kal (82 db) növekedett, a megállapított gépjárműadó összege 1,3 %-kal 

csökkent. 2012. év elején az adókötelezettség megszüntetése miatt 2.231 határozatot adott ki 

adóhatóságunk, az új adókötelezettség miatt pedig 2.054 határozat kibocsátása történt meg. 

Az önkormányzat saját bevételének legjelentősebb tétele a helyi iparűzési adóbevétel. A helyi 

iparűzési adó tekintetében 2012. év végéig 7.962 db bevallás került feldolgozásra. A 

benyújtott bevallások száma szinte azonos volt az előző év hasonló időszakához képest. 

A helyi iparűzési adó eredeti előirányzata 3.715.000 eFt volt, ami az év során nem módosult. 

December 31-ig 4.232.042 eFt bevétel származott ebből az adónemből, ami az előirányzathoz 

viszonyítva 113,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az előirányzat a 2010. évről benyújtott helyi 



iparűzési adóbevallások alapján fizetendő adó előlegek, a korábbi években átlagos feltöltési 

kötelezettségének, valamint a gazdasági körülményekben beállt változások 

figyelembevételével került meghatározásra. Az adózók által Zalaegerszeg illetékességi 

területén 2011. évre bevallott nettó árbevétel a gazdasági körülmények kedvezőbb alakulása 

következtében az előző évi 723.022.846 eFt-ról 736.359.917 eFt-ra növekedett, amelynek 

hatására a bevallott helyi iparűzési adó összege is ( 3.650.672 eFt-ról 3.863.151 eFt-ra) 

emelkedett, ami a 2012. évi adóelőleg összegét is növelte. A feltöltés címén befizetett helyi 

iparűzési adó összege az előző évi 320.000 eFt-tal szemben 2012. évben 534.978 eFt-ra nőtt. 

Mindezen körülmények együttesen eredményezték a helyi iparűzési adó területén a tervezett 

előirányzat túlteljesítését. 

Az adózók bevallott előlegeire 157 esetben – mérsékeltebb számban, mint 2011. évben – 

nyújtottak be kérelmet, ezek alapján a kiadott határozatokkal 82.937 eFt-tal csökkent az 

adóelőleg. Jelentősen csökkent (1.645-ról 1.186-ra) azon adózók száma, akik az iparűzési 

adószámlán lévő túlfizetés visszautalását, illetve más számlára történő átvezetését kérték, 

ennek összege is csökkent az előző évhez képest, 201.292 eFt-ot tett ki.  

 

Az elmúlt évben az idegenforgalmi adóból 6.956 eFt folyt be a tervezett 7.200 eFt-tal 

szemben. A 2012. évben 72 adóbeszedésre kötelezettet tartottunk nyilván, egy adózóval 

kevesebbet, mint az előző évben. Az önkéntes befizetés, a mulasztási bírság 

jogkövetkezményére történő felhívás, valamint végrehajtási eljárás együttes eredményeként 

sikerült a bevételt realizálni. 2012. évben 18 %-kal csökkent a bevallott adó, melyet az 

adóköteles vendégéjszakák számának csökkenése okozott. A vendégéjszakák 69 %-a 

adómentesnek  minősülő tartózkodásból származott, amely után adófizetési és beszedési 

kötelezettség nem keletkezett. A mentességi jogcímek közül a leggyakoribb a munkavégzés 

miatt és a 18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszaka. 

 

 Az intézményi működési bevételek az előirányzatot meghaladó összegben teljesültek, 

fontosabbak a helypénz és helybiztosítási díjak, az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök 

és ingatlanok hasznosításából származó bevételek, továbbszámlázott közüzemi díjak. A 

módosított előirányzattal megegyező, vagy azt meghaladó, jelentős összegű bevétele 

származott a városnak a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából, közterület-foglalási, 

helypénz- és helyfoglalási díjakból, sírhelymegváltásból, az Aquapark és a gébárti 

fürdőlétesítmények üzemeltetéséből. Az Aquaplus Kft. szerződéses kötelezettségének 

elmaradásából keletkezett  100.000 eFt kötbér fizetési kötelezettségét új meleg vizes kút 

létesítésével teljesítette. A ZALA-DEPÓ Kft. által fizetett használati díj bruttó 165.100 eFt 

bevételt jelentett, a teljes tervezett összeget befizette a gazdasági társaság. A 

Városgazdálkodási Kft. a parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatosan  

163.630 eFt-ot fizetett be, ami a módosított előirányzat 102,9 %-át jelentette, emellett még 

13.000 eFt befizetést teljesített az előző évek elmaradt kötelezettségéből is. 

Földhasználat díjból és közművezetékek önkormányzati ingatlanokon történő elhelyezésének 

engedélyezésével kapcsolatos vezetékjogokból 3.366 eFt bevétel folyt be, melyből a 

vezetékjogokra kötött megállapodások 2.160 eFt összeget képviselnek. 

Az ingatlanértékesítésekhez és -hasznosításhoz, valamint a kiszámlázott szolgáltatásokhoz 

jelentős nagyságú általános forgalmi adó bevétel is kapcsolódott, ami azonban azonos 

összeggel a kiadások között is szerepel.  

 

Az önkormányzat sajátos működési bevételei között legnagyobb összeg a LÉSZ Kft. 

bérlemény üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolásai, ami technikai tétel, mivel a kiadási 

oldalon is megjelenik. A nyugdíjasházi adományok, termőföld bérbeadásából származó SZJA, 

valamint környezetvédelmi bírságból befolyt bevételek szerepelnek még itt kisebb összeggel. 



Az adókhoz kapcsolódó bírság és pótlék bevétel 20.813 eFt összegben folyt be az elmúlt 

évben. 

 A talajterhelési díjból a tervezett bevétel 120,5 %-a 4.820 eFt realizálódott. A 2012. évben a 

2011. évről 436 fő nyújtott be bevallást. Az adózói kört 2012. évet megelőzően időskorú, 

szociálisan rászoruló kibocsátók alkották, a rákötésekkel évről évre csökkent a díjfizetésre 

kötelezettek száma.  

 

Közhatalmi bevételek között különféle díjak és az önkormányzat által kiszabott bírságból 

származó bevételeket szükséges szerepeltetni, ennek összege 8.608 eFt volt az év során, 

jelentősebb tételei: 

 környezetvédelmi bírság 

 telephely engedélyek 

 közterület-felügyeleti bírság 

 építésügyi bírság. 

 

 Támogatásértékű  bevételek között  működési célra érkeztek több feladat   ellátásához 

pénzösszegek, ezek közül ki kell emelni: 

- a körzeti orvosi ügyelet fenntartásához a társult községek befizetéseit, 18.089 eFt-ot, 

- a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatását 8.108 eFt-ot  

(A gyermekenkénti 5.800,-Ft, mely évi két alkalommal augusztus és december hóban 

került kifizetésre a jogosultak részére. Az augusztusit pénzbeli ellátásként, ennek 

forrása a támogatásértékű bevétel volt, a december havit Erzsébet utalvány formájában 

kapták meg a jogosultak. Ez utóbbi forrását egyéb központi támogatásként biztosította 

a központi költségvetés.), 

-  a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához igényelhető központi támogatást 

1.075 eFt-ot, 

- az otthonteremtési támogatást 1.619 eFt-ot, 

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati alapon történő támogatását 2.093 eFt-

ot, 

- a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megrendezéséhez pályázaton elnyert 465 eFt-ot, 

- a parkfenntartáshoz pályázaton elnyert 3.398 eFt-ot, 

- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz beadott egységes területalapú 

támogatási kérelmünk alapján 901 eFt támogatás kiutalására került sor, 

- a Bio energia startmunka mintaprogram működtetési kiadásaihoz 418 eFt támogatást, 

- az illegális hulladéklerakók felszámolásához pályázaton elnyert 280 eFt támogatást, 

- közoktatási feladatok ellátásához megállapodás alapján a községek által fizetett 

összegeket 8.748 eFt-ot, 

- a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket különféle feladatokhoz 

48.675 eFt-ot, 

- intézményi pályázatokhoz megelőlegezett pénzeszközök visszafizetését 5.893 eFt-ot, 

- a nemzetközi kapcsolatok rendezvényeihez, testvérvárosi programokhoz 19.366 eFt 

uniós támogatás érkezett,  

- a VERSO projekthez 3.045 eFt pályázati támogatás kapcsolódott. 

 

Az előző évi pénzmaradvány a jóváhagyott céloknak megfelelően került a működési 

kiadásokhoz igénybe vételre 327.094 eFt összegben, néhány kisebb tétel felhasználására 

azonban 2012. évben sem került sor. 

 

Felhalmozási célú bevételek  az előző évhez hasonlóan   a tervezett mértéktől jelentősen 

elmaradtak. Az elmaradást döntően a felhalmozási célra átvett pénzeszközök és a saját 



bevételeken belül az ingatlan értékesítésből tervezett bevételek elmaradása okozta, ez utóbbi 

az ingatlanpiac évek óta tartó stagnálásának az eredménye.  

 

A felhalmozási saját bevételek körében az ingatlanértékesítésből származó bevételek értéke 

2012-ben érte el a mélypontot az évek óta csökkenő tendencia következtében. 

Ingatlanértékesítésből 2012-ben mindösszesen nettó 66.872 eFt árbevételt értünk el a tervezett 

310.000 eFt-tal szemben. Két jelentősebb értékű ingatlan pályáztatása járt sikerrel, a 

Landorhegyi u. 29. alatti volt Gelka-műhely (21 MFt), és a Köztársaság u. 72. sz. alatti volt 

bölcsőde (24 MFt). Ezen kívül csak a néhány kisebb értékű garázs (Május 1. u., Holub u.), 

valamint belterületi (Alsóerdei u., Becsali u. 28. bérlakások, Kaszaházi út, stb.) és külterületi 

(Déli Ipari parknál, Kertvárosban) földterületek eladásából, illetve az azokkal összefüggésben 

befizetett bánatpénzekből származott árbevétel. 

Külön ingatlan értékesítési tételként szerepelt a 0788/73 hrsz-ú (Ságod) és a 3092/A/36 hrsz-ú 

(Kossuth L.u.21-23.II/36.) ingatlanok adásvétele a 257/2011.(XI.24.) sz. közgyűlési határozat 

alapján 8.040 eFt összeggel, valamint a cserével vegyes ingatlan szerződések, melyek a 

kiadások között is megjelennek. 

Felhalmozási saját bevételek között kell szerepeltetni a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó 

Áfa visszatérülést, a belváros rehabilitációs programhoz 3.366 eFt, egyéb fejlesztésekhez 

9.560 eFt kapcsolódott. 

Az önkormányzatnak 2.852 eFt bevétele származott a Rába részvények értékesítéséből és a 

Nyugat-Pannon Zrt. 441eFt összegben osztalékot fizetett. Nem teljesült 2012. évben a Zalavíz 

Zrt-től tervezett 100 millióFt osztalék befizetése, átutalására 2013. márciusában került sor. 

 A korábbi években részletfizetési lehetőséggel értékesített bérlakások után befolyt bevétel 

már nem számottevő. A közgyűlés döntései alapján bérlakások értékesítésére is sor került, 

70.699 eFt folyt be ilyen címen. 

 

Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök között legnagyobb 

tételt a Zalavíz Zrt. által befizetett fejlesztési díj jelentette a tervezett 400.000 eFt-ból 375.600 

eFt-tal, ami 93,9 %-os teljesítésnek felelt meg. A különbözet az utolsó részlet 2013. januári 

teljesítésével átutalásra került.  Közművesítési hozzájárulásokból 3.251 eFt realizálódott, ez a 

tervezett összeg 81,3 %-a. A Ny-Dunántúli Regionális szennyvízcsatorna építéséhez 

kapcsolódó törlesztő részletekből még 1.388 eFt folyt be 2012. évben. Teljesült a Szennyvíz 

Társulástól tervezett összeg, megtörtént a 103.844 eFt befizetése, ami a beruházás I. ütemének 

elszámolásából megillette az önkormányzatot. 

A jótékonysági nap bevételéből 3.830 eFt ilyen jellegű bevétel folyt be, amit kerékpártárolók 

beszerzésére fordított az önkormányzat. Kisebb összegek származtak lakossági befizetésekből 

utak aszfaltozásához és közvilágítás bővítésekhez. 

 

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között a tervezett összegben teljesültek az 

előző évről áthúzódó pályázatokhoz kapcsolódó összegek, ezek a  Gyimesi Lajos Fogyatékkal 

Élők nappali intézményének infrastrukturális fejlesztése (5.860 eFt), a Béke ligeti Iskola 

akadálymentesítése (39.950 eFt), a Kis utcai tagóvoda fejlesztése (44.077 eFt), a Csillagközi 

székhelyóvoda rekonstrukciója (2.246 eFt),  a Zala jobb parti városrészben  csapadékvíz-

rendszer kiépítése  (62.775 eFt). Teljesült a Deák F. SZKI műfüves pálya építéséhez 

forrásként figyelembe vett intézményi befizetés és a Bio energia startmunka mintaprogram 

fejlesztési célú támogatása  is. Szintén befejeződött a Göcseji - Mártírok u. csomópont 

korszerűsítése, a körzeti orvosi rendelő építése Zalaegerszegen (Zárda utcai orvosi rendelő 

áthelyezése), a Hock J.u.- Bíbor u. csomópont átépítése. 



Részben valósult meg több folyamatban lévő kiemelt projekthez tervezett pályázati 

támogatás, ezeknél a projekteknél a lehívások a beruházások megvalósulásával összhangban 

2013. évre húzódnak át. Ezek közül a fontosabbak: 

- a „Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén „ projekt, 

- a hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek  létrehozása Zalaegerszegen, 

- a belváros-rehabilitációs program, 

- az Űrhajós úti tagbölcsőde fejlesztése. 
 

A lakásalapból az első lakás vásárláshoz  illetve  -építéshez  nyújtott  kölcsönökből 34.749 

eFt,   a dolgozói lakáskölcsönök törlesztő részleteiből 3.693 eFt folyt be 2012. évben. A helyi 

építészeti  értékek  védelme  alap  terhére  folyósított kamatmentes kölcsön törlesztéséből   

191 eFt bevétel volt. A lakásalap terhére az átmenetileg nehéz helyzetbe került zalaegerszegi 

polgárok részére nyújtott kölcsön törlesztéséből 214 eFt, a társasházi és lakásszövetkezeti 

lakóépületek felújításához nyújtott kölcsön törlesztéséből 1.567 eFt folyt be. 

A közgyűlés az 52/2012.(IV.12.) sz. határozatának 4.pontja  szerint a látvány csapatsport 

támogatását biztosító pályázat sikeres lebonyolítása érdekében az andráshidai LSC részére – a 

projekt utófinanszírozására tekintettel – éven belül visszafizetendő kamatmentes kölcsönt 

biztosított 29.000 eFt erejéig, az összeg visszafizetését az egyesület teljesítette. 

 

Az önkormányzat 2012. évben is több beruházási feladat finanszírozásához fejlesztési hitellel 

egészítette ki saját forrásait. Az év végéig összesen 353.242 eFt fejlesztési hitel felvételére 

került sor,  ennek részletes bemutatására külön fejezetben térünk ki. 

 

 Az előző évi pénzmaradvány igénybevételére a beruházások és felújítások megvalósulásával 

arányosan került sor, néhány több évre áthúzódó beruházásnál, felújításnál azonban a teljes 

összeg felhasználására nem került sor, összesen 878.197 eFt teljesítés volt 2012. évben. 

 

Kiadások alakulása 

Az önkormányzat 2012. évben teljesített kiadása a finanszírozási célú kiadásokkal együtt 

16.855.038 eFt, a 20.613.298 eFt-os módosított előirányzathoz viszonyítva 81,8  %-os volt. 

A költségvetési szerveknél a teljesítés 95,1 %-os, az önkormányzat teljesítése költségvetési 

szervek nélkül 66,7 %.  

Az eredeti előirányzatok mind a működési, mind a felhalmozási célú kiadásoknál az év során 

különböző tényezők hatására többször változtak, összességében jelentősen növekedtek.   

Az évközi módosításra különböző források biztosítottak lehetőséget, melyek közül ki kell 

emelni: 

- utólagos igénylésű és pályázat alapján kapott állami hozzájárulásokat, 

- a felhalmozási kiadásokhoz elnyert hazai és EU-s  forrásokat, 

- a különféle pályázatokon nyert pénzeszközöket, 

- költségvetési szervek saját bevételeit, 

- 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány – eredeti költségvetésben vissza nem 

tervezett részének – igénybevételét.  

A következőkben címenkénti bontásban mutatjuk be a kiadások teljesítését, a teljesítést 

befolyásoló tényezőket. 

Népjóléti feladatok körébe tartozó működési kiadások 545.933 eFt összeggel, - a tervezett évi 

kiadásoknál alacsonyabb mértékben -  86,6 %-ban teljesültek.  

 



Az ágazat által ellátott feladatok közül az elmúlt évben megszűnt a szociális kölcsön, a 

szabadulási segély, valamint a helyi lakásfenntartási támogatás. 

A nehéz szociális helyzetben lévők segítségére azonban még ezek után is 21 fajta támogatási 

lehetőség kínálkozott, melynek forrásául a költségvetés 173.400 eFt-ot biztosított. 

Hét segélynél a támogatás forrását döntően (70-75-90 %-ban) a központi költségvetés 

biztosítja, míg a hiányzó részt az önkormányzati költségvetés fedezi. Az ágazatból pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásra kiutalt támogatás több mint 461 millió forintot tett ki, 

melyből az önkormányzati forrás közel 141 millió forint volt. 

A rendszeres segélyek közül legtöbben a háromféle jogcímen megállapított lakásfenntartási 

támogatásban részesültek. A helyi lakásfenntartási támogatás 2012. március 31. napjával 

megszűnt.  

A havonta normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők átlaga 50 százalékkal haladta 

meg az előző évit. Az átlagos támogatási összeg 4.000,- Ft-ról 3.700,- Ft-ra  csökkent. 

Az adósságkezelésben részesülők alanyi jogon részesülnek lakásfenntartási támogatásban. 

Számuk 40 %-kal csökkent. A legalább hat havi hátralékkal rendelkező, vagy a 

szolgáltatásból kikapcsolt családok szociális rászorultság esetén adósságkezelési szolgáltatást 

vehetnek igénybe.  

A munkanélküliek közül a koruknál és egészségi állapotuknál fogva foglalkoztathatók ún. 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (a továbbiakban: FHT) részesülnek. Ennek összege 

január elsejétől a mindenkori nyugdíjminimum 80 %-ára csökkent. A közfoglalkoztatás 

ellenére az FHT-t az előző évinél havonta 82 fővel több, összesen 663 megélhetést biztosító 

jövedelemmel és vagyonnal nem rendelkezőnek utaltuk. Az év során 56 támogatás 

megszüntetésére került sor, mert egy éven belül 30 nap munkaviszonyt nem tudtak igazolni.   

 

Közfoglalkoztatásban 278 személy vett részt, közülük 249 fő az FHT-ban részesülők közül 

került ki. 

Az átlagos foglalkoztatási időtartam 107 nap, a napi időtartam 6 óra volt. A közfoglalkoztatást 

továbbra is a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. bonyolítja. A feladat ellátásához az 

önkormányzat 17,5 millió forint támogatást nyújtott, melynek a támogatási szerződésben 

foglaltak szerinti felhasználásáról a Kft. rendben és határidőre elszámolt. 

Azok a munkanélküliek, akik a szociális törvényben, vagy az önkormányzati rendelet 

meghatározott mértékű egészségkárosodással rendelkeznek, illetve legfeljebb öt éven belül 

elérik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, azok rendszeres szociális segélyre 

jogosultak. Egészségkárosodás okán az előző évi 32 fővel szemben 2012-ben havonta 39 

munka- és jövedelemnélküli számára folyósítottunk átlagosan 23.300,- Ft rendszeres szociális 

segélyt. A nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők száma 78, a részükre utalt támogatás havi 

25.800,- Ft volt. Az önkormányzati rendeletben foglalt feltételek alapján 73 fő jutott 26.650,- 

Ft ellátáshoz. A jelzett háromféle jogcímen havonta összesen 190 személy részesült 

rendszeres szociális segélyben. 

Az ápolási díjban részesülők száma némileg emelkedett. Az alanyi jogú ápolási díjra jogosult 

az, aki súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti hozzátartozót gondoz. A 144 

alanyi jogosult közül 48-an emelt összegű (38.350,- Ft) támogatást kaptak. Méltányosságból 

havonta 101 közeli hozzátartozó otthon történő gondozásához folyósítottunk átlagosan 

23.700,- Ft támogatást. A méltányossági ápolási díj összege áprilistól egységesen a szociális 

törvényben meghatározott minimális összegre, 23.600,- Ft-ra csökkent. 

A gyermeknevelés kiadásaihoz a családoknak rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, 

valamint rendszeres gyermekvédelmi segéllyel nyújtunk segítséget. Rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben az év során 2669 gyermek részesült és kapott ilyen módon 

tankönyv támogatást, étkezhetett ingyenesen, vagy kedvezményesen az oktatási, nevelési 

intézményben. Emellett májusban gyermekenként 5.800,- Ft összegű egyszeri kifizetésre 



került sor, novemberben pedig ugyanilyen értékű Erzsébet utalványt kaptak kézhez az 

érintettek, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosította mindösszesen több, mint  16 

millió forint értékben. Önkormányzati forrásból, rendszeres gyermekvédelmi segély címén 

havonta 109-el kevesebb, azaz 562 gyermek részesült átlagosan havi 1.900,- Ft támogatásban. 

Ez az összeg 550,- Ft-tal alacsonyabb volt a 2011. évinél. 

Nem változott lényegesen a felsőoktatásban tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű diákoknak 

nyújtott Bursa Hungarica ösztöndíjak száma. Havonta 110 felsőoktatásban tanulónak 

folyósítunk átlagosan 5.700,- Ft ösztöndíjat, mely az önkormányzatival azonos, de legfeljebb 

5.000,- Ft intézményi ösztöndíjjal kiegészülve jut el a hallgatókhoz. 

Tovább csökkent az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatását szolgáló nyugdíjas 

támogatást igénylők száma. Ennek oka az, hogy több éve változatlan a nyugdíjminimum, 

mely a szociális rászorultság meghatározója. Ugyanakkor a nyugdíjak kisebb-nagyobb 

mértékben ugyan, de folyamatosan emelkednek. A személyenként tízezer forint kifizetésére (a 

korábbi 148-cal szemben csak) 63 esetben került sor. 

Hasonló okokra vezethető vissza a méltányosságból közgyógyellátásra, valamint a temetési 

segélyre jogosultak számának csökkenése. Havi rendszeres gyógyszerkiadásainak 

mérsékléséhez ilyen módon 426 rászoruló kapott közgyógyellátási igazolványt. Az 

önkormányzat által az igazolványok után fizetett átlagos térítési díj 25.490,- Ft volt. 

Ugyanakkor a legrosszabb jövedelmi, vagyoni helyzetben lévők közül 221 fő részére 

normatív jogcímen állítottunk ki igazolványt. Ez 20 %-kal haladta meg az előző évit.  

Temetési segélyben az előző évihez viszonyítva 66 %-kal kevesebben, mindössze 110 fő 

részesült. Az átlagos segély összeg 29.300,- Ft-ot tett ki. 

A rendszeres támogatások számának növekedése és a pénzügyi források korlátozottsága miatt 

a korábbi évekhez viszonyítva jóval kevesebb rászorulónak tudtunk segítséget nyújtani eseti 

segély formájában. Ilyen módon 81 felnőtt személy átlagosan 16.000,- Ft összegű átmeneti 

segélyben részesült. Közülük 40 család részére természetbeni ellátásként 2 m
3
 tüzifát 

vásároltunk. Tartós jövedelem csökkenés miatt 3 rászoruló több hónapon keresztül havi 

14.250,- Ft folyamatos átmeneti segélyben részesült a kieső jövedelem pótlására. Szabadulási 

segélyt 4 esetben állapítottunk meg. A kiskorú gyermekek kiadásaihoz rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatással 58 esetben járultunk hozzá átlagosan 10.800,- Ft segéllyel. 

A 4 éves HPV védőoltás program bevezetéséről még 2010. őszén döntött az önkormányzat. A 

program 2011. évben indult. A 2012-es esztendőben 132 fő 13 éves zalaegerszegi kislány 

kapta meg – ingyenesen – a 3 oltásból álló védelmet. A programot az önkormányzat 

finanszírozta, a tényleges költség 6.833 eFt volt. 

Az ügyeleti ellátás támogatására biztosított 30.000 eFt-nak az Egészségügyi Alapellátási 

Intézményhez történő kiutalásáról gondoskodtunk, így a felhasználás 100 %-os.  

Az Egészség Kártya előirányzata és teljesítése 1.800 eFt, melynek célja az általános iskolás 

gyermekek számára Egészség Kártya biztosítása, mely a tulajdonos fontosabb személyi és 

egészségügyi adatait tartalmazza, ami különösen baleset esetén nyújt segítséget az ellátásban. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz krízis segély biztosítása 2.000 eFt, mely 

megegyezik az előirányzattal. 

Az Egészséges Városok Magyarországi Szervezetének szimpóziumán történő részvétel 

finanszírozására 283 eFt-ot használtak fel. 

Egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete  -4.450 e Ft- terhére közgyűlési és bizottsági 

döntés alapján 47 intézmény, szervezet részesült anyagi támogatásban.  

Az első lakáshoz jutók önkormányzati kamatmentes kölcsönét igénylők számának az utóbbi 

években tapasztalt csökkenése tovább folytatódott, a rendelkezésre álló 18.000 eFt-os keretből 

10.600 eFt lett felhasználva. 



Az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zalaegerszegi polgárok lakáshitel-törlesztésnek 

támogatásához kamatmentes kölcsön céljára biztosított 49.155 eFt keretből 486 eFt 

felhasználására került sor. 

Lakásgazdálkodási célra előirányzatként 100 eFt állt rendelkezésre, melyből felhasználás nem 

történt.  

 

Oktatási, kulturális  feladatokra eredeti előirányzatként 197.600 eFt állt rendelkezésre. Ez az 

összeg a pénzmaradvány visszatervezése, intézményi leszervezéseket, központi és 

önkormányzati források biztosítását követően 221.021 eFt-ra  módosult, a tényleges  kifizetés 

204.240 eFt volt, ami 92,4 %-os teljesítést jelentett 

A „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjra a tervezett 7.500 eFt 

összegből 6.505 eFt került kifizetésre 193 fő részére (48 fő műszaki: 2.880.000,- Ft, 74 fő 

egyéb városi: 1.850.000,- Ft, 71 fő tanulmányi: 1.775.000,- Ft).  

A Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány támogatása az előirányzattal 

megegyezően 62.000 eFt összegben megtörtént.    

Szakképzési ösztöndíj odaítélésére 2.128 eFt állt rendelkezésre, melyből 1.744 eFt került 

kiutalásra. A fenti összegből 66 fő részesült, átlagosan havi 6.441,- forintos ösztöndíjba. 

A pedagógiai innováció és szakmai program keretéből az oktatási, közművelődési 

intézmények által beadott pályázatok kerültek kifizetésre. 

Az Észak-zalai TISZK Nonprofit Kft. működésének támogatására a 2012. évben 10.000 eFt-

ot fordított  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

A közgyűlés 1.000 eFt támogatást biztosított a Nyugat-magyarországi Egyetem részére a 

Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központ hallgatóinak költségtérítéséhez. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi 

és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetének karrá válásához szükséges 

többletköltségek fedezetére 2012-ben 27.300 eFt támogatást biztosított. 

2012. évben is megrendezésre került az Önkormányzat évtizedekre visszanyúló hagyományos 

rendezvénye, melyen a díszoklevéllel kitüntetett nyugdíjas pedagógusokat köszöntik.  

Az ünnepség megrendezése 305 eFt-ba került. 

Az „intézményi pályázatok és egyéb támogatások” költségvetési sor terhére 9.392 eFt került 

kifizetésre, melyből többek között eszközbeszerzés, karbantartás valósult meg de ezen sor 

terhére történt meg az Ady utcai Óvoda átköltöztetése 200eFt-ért, illetve innen biztosított az 

Önkormányzat 1.750 eFt forrást az iskolák nyári táboraihoz.  

 

 Ifjúsági rendezvényekre tervezett 2.674 eFt pénzeszközből történt többek között a 

Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal PIKNIK III. rendezvény lebonyolítása (171.881,- Ft), a 

„Veszélyvágta” komplex prevenciós sorozat finanszírozása (152.200,- Ft), DÖK-képzés a 

középfokú oktatási intézmények diákönkormányzatának tagjai számára (128.320,- Ft), 

Kortárssegítő-képző táborra (325.755,- Ft), Zalaegerszegi Városi Diáknapok költségére 

(786.418,- Ft), Polgáravatón a diákok jutalmazására (427.000,- Ft). A teljesítés 87,6 %-os 

volt. 

 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntött az alanyi jogon támogatott egyesületek éves 

támogatásáról, a művészeti ösztöndíjakról. A bizottság a beérkezett kérelmeket csak részben 

tudta támogatni, mivel a rendelkezésre álló keretösszeg folyamatosan csökkent. 2012-ben 

3.600 eFt jutott az év közben adható eseti támogatásokra, melyeket a város oktatási, 

közművelődési intézményei, civil szervezetei nyújtottak be. 

A kulturális ágazat pályázati kerete terhére 1.000 eFt-ot biztosított a Gébárti Művésztelep 

programjaira, 3.000 eFt-ot a Kvártélyház Szabadtéri Színház nyári előadásaira, 1.000 eFt-ot 

az Egerszegi Fesztivál programjaira. 



A város 11 alanyi jogon támogatott kulturális egyesülete, alapítványa 10.800 eFt támogatást 

kapott éves feladatainak ellátására. 

A peremkerületi közművelődési feladatokat 2012-ben is a városrészi egyesületek, 

alapítványok, illetve az Izsák és az Öveges ÁMK látta el. Erre a célra 4.000 eFt-ot hagyott 

jóvá a Bizottság. 

2012. évi nemzeti ünnepek, megemlékezések lebonyolítására 4.000 eFt-ot különített el a 

Bizottság. Az Egerszeg  Fesztivál rendezvényeire külön sorról 20.000 eFt-ot, a címzett 

adórész keretéből 1.000 eFt-ot biztosított a Bizottság. A Belvárosi Szüretre 3.000 eFt került 

elkülönítésre.  

A Közgyűlés 2012-ben 500 eFt-ot hagyott jóvá a művészeti ösztöndíjak fedezésére, melyet 7 

esetben ítélt oda a Bizottság. 

 

Sportfeladatok működési  kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva  64.730 

eFt-os emelkedést mutatnak. A módosított előirányzat 296.431 eFt volt, melynek 97,9 %-a 

került felhasználásra. Az előirányzat növekedését az előző évi pénzmaradvány 

visszatervezése, a céltartalékból, valamint az év közben végrehajtott átcsoportosítások  

eredményezték.   

 

A városkörnyéki iskolák diáksportjának szervezése során együttműködtünk a Zalaegerszegi 

Kistérségi Társuláshoz tartozó községekkel.  

Az önkormányzat erejéhez mérten kiemelten támogatta a versenysport szakosztályokat, 

biztosította az életben maradásához elengedhetetlen anyagiakat. 

 

Városüzemelési feladatok működési kiadásaira 1.164.451 eFt állt rendelkezésre, melynek 

teljesítése 1.055.697 eFt, 90,7 %. 

Parkfenntartás címen 25.634 eFt  előirányzatból év végéig 90,7 %-os teljesítés történt, 

azonban több játszótér és park növénytelepítési munkáira – 2013. évi megvalósítással – az 

előirányzat lekötése  100 %-osnak tekinthető.   

Parkfenntartás szerződéses munkák végzésére 116.602 eFt  állt rendelkezésre, melyből a 

teljesítés összege 116.602 eFt volt. A Városgazdálkodási Kft. és az önkormányzat között 

létrejött, új átfogó szerződésben foglaltak alapján történik a parkfenntartási feladatok ellátása. 

Az előirányzat legnagyobb részét e szerződés teljesítése tette ki, mely magában foglalja  

Zalaegerszeg város közparkjainak,  településrészeinek, a Gébárti Szabadidőközpontnak, 

valamint a Parkerdő és Biológusparknak a fenntartását. 

Erdészeti szakirányítás teljesítése 85,8 %. 

Vegyszeres és termikus gyomirtás keretében a parlagfű mentesítési feladatok elvégzésére 

keret-megállapodást kötöttünk. A teljesítés 99,1 %. 

Városrészek környezetrendezési feladataira tervezett 500 eFt összegből 110 eFt került 

felhasználásra. 

A játszóeszközök éves felülvizsgálatát a TÜV Rheinland InterCert  Kft-vel végezte el. 

A balesetveszélyes eszközök eltávolításáról az önkormányzat gondoskodott. A pénzügyi 

teljesítés 91 % volt. 

Védett természeti értékek kezelése keretében 2012. évben megvalósult a helyi védett 

természeti értékek táblákkal, információs anyagokkal történő megjelölése, az Olai temetőben 

álló 300 éves kislevelű hársfa folyamatos karbantartása. A Bíró M. utcában épület megóvási 

célból 1 db platánfa kivágása vált szükségessé. A védett „Zalaréti” Parkerdőben 2,20 ha 

nagyságú területen az agresszíven terjedő invazív amerikai kőris került kivágásra. A fenti 

munkák az erőirányzat 84,4 %-os felhasználásával valósultak meg. 

Kontakt Kft. szerződéses munkák előirányzott összege 100 %-ban felhasználásra került. Ezen 

előirányzat terhére a szegélyezési feladatok kerültek elvégzésre. 



A tavaszi lim-lom akció lebonyolítása, a karácsonyfa elszállítása, az illegális hulladék 

felszámolása, a temetőkben keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek ürítése, a 

nyilvános illemhely működtetése, csekély mennyiségű szegélyezési feladat elvégzése 

köztisztasági szerződéses munkák keretében valósul meg. A pénzügyi teljesítés 98,6 %. 

Városgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződéses munkák végzésére 97.499 eFt állt 

rendelkezésre, a felhasználás 96,3 %-os volt. A munkálatok költségkímélő ellátását segítette, 

hogy a Kontakt Nonprofit Kft. már március elejétől bekapcsolódott a parkfenntartási jellegű 

feladatok ellátásába – főként a szerződés hatálya alá nem tartozó zöldterületek gondozásába, 

valamint a lakótelepeken szemétszedési feladatok végzésébe.  

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött szerződés keretében a város 

közterületein, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő építményeken, épületeken, 

műtárgyakon található graffitik, falfirkák eltávolítására, továbbá közterületek speciális 

szennyeződés mentesítésére, a köztereken található szobor és egyéb építmények 

szennyeződésmentesítésére, tisztítására is sor került, mindösszesen bruttó 3.000 eFt értékben.  

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft-nek a közcélú foglalkoztatás megvalósítására  

18 millió Ft támogatást nyújtott az önkormányzat. Ezen összegből városüzemelési 

szakterülethez kapcsolódó közfeladatok ellátására került sor. 

Környezetvédelmi Alapot az önkormányzat pénzforrásai között elkülönítetten kell kezelni. Az 

Alapból  2012. évben 6.286 eFt került felhasználásra. Az Alap tartalmazza a talajterhelési 

díjakból befolyó összeget, mely kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, 

minőségi védelmére használható fel. A területi környezetvédelmi hatóság által Zalaegerszeg 

közigazgatási területén kiszabott és tavalyi évben befolyt környezetvédelmi bírságok 

összegének  30 %-a, valamint a Hivatal által kiszabott környezetvédelmi bírságok (1.716 eFt) 

is az Alap részét képezik. 

A környezetvédelmi Jeles napok rendezvény lebonyolításához az előirányzat 96,1 %-a került 

felhasználásra. 

Az Ökováros Program keretében az Önkormányzat, a Városgazdálkodási Kft., a Zala-Depo 

Kft. és a Kvártélyház Kft. Söpörjünk végig a városon! címmel 2012. évben meghirdette a 

köztisztasági akciósorozatát. Az előirányzat felhasználása 99,7 %-os volt. 

Közterületek, önkormányzati ingatlanok zöldfelület-gazdálkodása előirányzat teljesítése  

7.966 eFt, 99,6 %. Ezen összeg önkormányzati ingatlanok karbantartására került kifizetésre. 

Temetőfenntartás jogcímen  a Vg. Kft. tulajdonában lévő létesítmények használatáért bruttó 

8.380 eFt, közüzemi számlákra közel bruttó 100 eFt-ot, valamint a köztemetők 

üzemeltetésére, fenntartására 39.175 eFt-ot fizetett ki az önkormányzat. 

Védett síremlékek rendbetételéhez a Bekeházi védett sírkertben veszélyes fák kivágására volt 

szükség 385 eFt összegben. 

Állategészségügyi tevékenység irányítása keretében a gyepmester alkalmazását, illetve a 

gyepmesteri telep működését biztosító szakfeladat ellátására jóváhagyott költségelőirányzat 

módosítás után 7.927 eFt volt, melyből az állategészségügyi feladatokon túl, a gyepmesteri 

gépkocsi költségei és a gyepmester bére is finanszírozásra kerül. Év végére az előirányzat 

terhére 97,7 %-os teljesítés realizálódott. E sor terhére 2012-ben megállapodás történt a 

Zalaegerszegi Bogáncs Állatvédő Egyesülettel az állatmenhely támogatására az 

önkormányzat által nyújtott 2.700 eFt összegű támogatás átadása tekintetében. 

Zöldfelületi stratégia végrehajtása keretében szerződések megkötésére került sor a 

Városgazdálkodási Kft.-vel. A szerződésben vállalt növényültetési munkálatok teljesítési 

határideje 2013. március 31. napja. Így a műszaki és pénzügyi teljesítés ekkor tekinthető 100 

%-osnak. 

 

 

 



Az alábbi- zöldfelülethez kapcsolódó – dologi előirányzatok megvalósítása 100 %-ban 

teljesült: 

- Zalabesenyő játszótér 

- Közösségi tér fejlesztése Zalabesenyőben 

- Közösségi tér fejlesztése Botfán 

- Andráshida településrész virágosítása. 

Utak, hidak, járdák fenntartási feladatainak eredeti előirányzata 78.000 eFt volt. A keret teljes 

egészében lekötésre, illetve felhasználásra került, mivel a folyamatos út- és járdafenntartási 

munkák, Útellenőri szolgálat működtetése mellett előirányzat átcsoportosítással egyéb, előre 

nem tervezhető felújításokra, beruházásokra és a költségvetésben tervezett egyes 

előirányzatok kiegészítésére is az előirányzat biztosított fedezetet. 

Forgalomtechnikai feladatok finanszírozásának éves előirányzata 26.980 eFt, melyet 30.426 

eFt-ra kellett kiegészíteni, így a keret a város közlekedési rendszerének fenntartását 

biztosította.  

A hóeltakarítási munkákra jóváhagyott 39.500 eFt  módosított előirányzat a 2011/2012. évi 

téli üzemeltetési feladatok ellátása során felmerült 35.874 eFt költségű munkákat  fedezte.  

Lépcsők, sétányok, támfalak, korlátok javítása keretében 2012. évben 5.000 eFt keretösszegű 

szerződés került aláírásra a LÉSZ Kft.-vel, év végére a keret 2.000 eFt-tal történő növelése 

vált szükségessé, felhasználása megtörtént. 

Települési vízellátás keretében 2012-ben 7.476 eFt kifizetés volt, ennek részeként a 

szökőkutak és ivókutak üzemeltetésére és karbantartására 2.445 eFt, az ásott kutak 

üzemeltetésére és karbantartására 410 eFt került felhasználásra.  

Ünnepi díszkivilágítás jogcímen  a fel- és leszerelés beszerzése mellett két nagy platánfa 

világítása és négy kis fa ledes világításának bővítése valósult meg 4.678 eFt értékben. 

Lakossági civil kezdeményezés keretében a bizottsági ülésekre készített előterjesztések és 

határozatok alapján a megítélt támogatások pénzügyi megállapodásainak megkötésére és 

pénzügyi leszervezésekre került sor, elszámolásokat a támogatottak benyújtották, 

ellenőrzésük rendben megtörtént. (1.310 eFt). 

Közvilágítás villamos energia vásárlás teljesítése 133.387 eFt volt, a tervezettnek 91,3 %-a. A 

naptári év és az éves elszámolás időszaka eltérő intervallumba esik, továbbá a számlafizetési 

határidő következő évre történő áthúzódása következtében a kifizetés teljesítésében évről-évre 

eltérés mutatkozik a tervhez képest. 

A liberalizált energiapiacra történő kilépés 1.000 eFt-os előirányzata a ZMJV Önkormányzata 

intézményeinek 2013 gázév közbeszerzéseinek lebonyolításához került felhasználásra. 

Közvilágítás hálózat karbantartása teljesítése 70,9 %-os volt, ennek oka a számlafizetési 

határidő következő évre történő áthúzódása. 

Vízkészlet használati járulék címen 2.553 eFt befizetés történt a Nyugat-Dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. 

A város közigazgatási területén meglévő árvízvédelmi létesítmények, zárt rendszerű és nyílt 

csapadékvíz elvezető létesítmények tisztítási, fenntartási és helyreállítási munkáinak 

elvégzésére a Zalavíz Zrt-vel vállalkozási szerződés, illetve pénzügyi megállapodás alapján, 

az év során a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tisztítási fenntartási munkákat a Zalavíz 

Zrt. folyamatosan elvégezte. 

Zalaegerszeg város tulajdonában lévő zárt csapadékcsatorna és nyílt csapadékvíz-elvezető 

árok hálózat szakági nyilvántartásának, karbantartására és továbbvezetésére, a beméretlen 

csapadékvíz elvezető rendszer geodéziai felmérésére 2 év időtartamra vállalkozási 

szerződéseket kötött az önkormányzat  4.157 eFt értékben. 

Vízügyi hatóságokkal kapcsolatos feladatok előirányzat terhére kerülnek kifizetésre, vízjogi 

létesítési engedélyezési eljárások díjai, valamint szakértői díjak, az előirányzat felhasználása 

folyamatos, a teljesítés 91,3 %-os volt. 



Viziközművek terület-igénybevételével kapcsolatos költségek előirányzat terhére kerültek 

kifizetésre a viziközművek magánterületet érintő elhelyezkedése miatt szolgalmi 

kártalanítások, változási vázrajzok, illetve amennyiben területvétel szükséges, annak költsége, 

együttesen 827 eFt. 

Ságod-Neszele szennyvízcsatorna társulás működési támogatása (150 eFt) Nagypáli Község 

Önkormányzatával 2008. novemberében megkötött megállapodás alapján történt. 

 

 Városépítészeti feladatoknál a kiadások jelentős részét a felhalmozási célú kiadások 

képviselik, részletes indoklását külön  fejezet tartalmazza. 

Működési kiadások előirányzata 8.036 eFt volt, mely 52,2 %-a teljesült.  

Egy tételnél – kerékpártárolók építésénél – volt elmaradás, mely 2013. évre húzódott át. 

 

 Vagyonkezelési feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 230.363 eFt, 

mellyel szemben a teljesítés 203.801 eFt, 88,5 %. 

A volt Kaffka kollégium őrzés-védelmére, a LÉSZ Kft.-vel kötött szerződés szerint elvégzett 

tevékenységnek csak 50 %-a, 490 eFt került elszámolásra, másik felének pénzügyi teljesítése 

2013. évre húzódik át. 

Az Önkormányzat által kezelt ingatlanok közös költsége, közüzemi díjak eredeti 

keretösszegét 3.600 eFt-ról 5.600 eFt-ra kellett módosítani, de a teljesítés 79,5 %. 

A Reptér működési kiadásai 7.527 eFt-ra, 90,7 %-ra teljesült. 

Jelentős mértékű, 24.439 eFt összegű kiadási igényt jelentett az Önkormányzat kezelésében 

lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadások, mely a módosított előirányzat 89,3 %-a 

volt. 

A Hatósági, szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos kiadások eredeti 5.000 eFt kerete év 

közben 3.500 eFt-ra csökkent, felhasználása 79,1 %-os volt.  

A Tervtanács működésére szánt 1.200 eFt előirányzatból 690 eFt felhasználására került sor. 

Csökkent a Főépítész keret 2.000 eFt-ról 1.070 eFt-ra, teljesítése 846 eFt (79,1 %). 

Egyéb városépítészeti feladatok sor 1.000 eFt keretből 844 eFt kifizetésére került sor. 

2012. év során szűkösebb pályázati lehetőségek miatt az Új projektjavaslatok elkészítésével 

kapcsolatos kiadás 2.000 eFt tervezett összegével szemben 622 eFt vált szükségessé.  

Az ingatlanok jogi helyzetének rendezése, művelési ág változtatása 2.500 eFt kerete év 

közben 1.600 eFt-ra lett csökkentve, felhasználás 901 eFt, 56,3 %. 

Vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak költségvetési sor 10.500 e Ft módosított 

előirányzata alapvetően az ingatlanforgalmi értékbecslések, földmérők által készített 

telekalakítási változási vázrajzok elkészítését, földhivatali tulajdoni lapok, térképek 

ellenértékének kifizetését szolgálta. Pénzügyi teljesítése 9.508 eFt, a módosított előirányzat 

90,6 %-a volt. 

 

Jogi és igazgatási feladatok kiadásai 123.001 eFt  összegben, 95,9 %-kal teljesültek. 

A helyi védelmi igazgatási kiadások döntő hányadát a Zala Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére a Vegyi Felderítő Csoport működtetésére (500 eFt), valamint a 

Zalaegerszegi Polgári Védelmi Kirendeltség gépkocsijának üzemeltetésére (300 eFt) átadott 

pénzeszközök teszik ki. Ezek a feladatok a korábbi években biztosított támogatások 

folytatását jelentették. A VFCS támogatásánál ki kell emelni, hogy a támogatás kizárólag a 

mérőeszközök, segédanyagok, felszerelések hitelesítésére, beszerzésére és fejlesztésére 

fordítható. 

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete programjait, tájékoztatási, 

felkészítési munkáját 50 eFt összeggel támogatta az önkormányzat. 

A dologi kiadások körében 132 eFt kifizetésére került sor, ami az óvóhelyek ingatlan 

nyilvántartási kivezetésének igazgatási szolgáltatási díja. 



A parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos költségek elszámolására a 

módosított előirányzattal megegyező összeg 104.465 eFt került kifizetésre. 

 

Pénzügyi lebonyolítás  tételei a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható kiadásokat, 

támogatásokat tartalmazzák, módosított előirányzat 1.227.942 eFt-os összege 88,8 %-ra 

teljesült. 

Legjelentősebb tétel a 452.457 eFt ÁFA befizetés összege. Fejlesztési célú hitel igénybevételi 

díj, törlesztés  és kamatfizetési kötelezettsége címen  315.090 eFt került kifizetésre. A 

különböző egyesületek és alapítványok támogatása testületi döntéseknek megfelelően 

történtek.  

Nemzetközi kapcsolatok soron lévő 44.364 eFt módosított előirányzat 65,5 %-ra teljesült. A 

kiadások egy része 2013-ra húzódik át. 

Főbb kiadások: 

- Városnapi programok testvérvárosi delegációival kapcsolatos kiadások (szállás, étkezés,  

    programok, tolmácsolás) 

-  Németh János Klagenfurtban megtartott kiállításának költségei (szállítás, biztosítás) 

- 4 város 4 válasz projekt: honlap kialakítása, a projektben résztvevő városokba történő  

    utazások költségei, filmkészítés, EU-s projektekben résztvevő testvérvárosok részére  

    megállapodás alapján történt kifizetések…) 

- Testvérvárosokba történő delegációk utazásának költségei (repülőjegy, biztosítások, 

   programok biztosítása) 

- Napidíjak 

- Tolmácsolás 

- Kuseli vásárban történő megjelenés költségei 

Médiával kapcsolatos szerződések, támogatások jogcímen  Hírügynökségi szolgáltatás 

igénybevételére  64 eFt összegben került sor.  

A www.zalaegerszeg.hu városi portál működtetésére kötött szerződés alapján 4.447 eFt 

kifizetésre került sor 2012. évben. 

A ZalaEgerszeG hetilap Városháza mellékletben megjelenő önkormányzati hírek, felhívások, 

közlemények megjelentetésére megkötött szerződés alapján történt 7.135 eFt kifizetés. 

A ZalaEgerszeG hetilap megjelenéséhez nyújtott támogatás összege 18.900 eFt volt. 

     

 Az Építéshatósági feladatok kiadásaira rendelkezésre álló 4.847 eFt terhére 2.350 eFt 

kifizetés történt, melyből hatósági bontások költsége (pályázati költségek megelőlegezése) 

2.327 eFt, Körzeti Földhivatal jelzálogbejegyzése (ingatlantulajdonos felé előírt kötelezettség 

teljesítése) 23 eFt volt. 

 

Polgármesteri Iroda működési kiadásaira biztosított 222.272 eFt módosított előirányzat  

felhasználása 77,6 % volt.  

 

Rendezvények, kommunikáció, reprezentációra előirányzott 12.916 eFt 63,8 %-ra teljesült. 

Főbb feladatok az alábbiak voltak: 

- Újévi köszöntő 

- Újévi fogadás 

- Sajtónap 

- Jótékonysági nap 

- Szép korúak köszöntése 

- Hirdetések, PR cikkek 

- Avatási ünnepségek 

- Zalaegerszegért díj átadási ünnepsége 

http://www.zalaegerszeg.hu/


- Portál üzemeltetése 

- Príma díj átadásához támogatás nyújtása 

- vezetők hazai és külföldi vendégeinek fogadása, étkeztetése, szállása, ajándékok vásárlása  

   stb. 

 

Az elmúlt év során 4.388 db új Egerszeg Kártya igénylésére és 12.773 db kártya 

érvényesítésére került sor.  

 

„Nemzedékek kézfogása” keretében a nyugdíjasok számára a városi nyugdíj, valamint a 

„Baba utalványok” és az „Ifjú házas utalványok” készíttetésére és beváltására történt kifizetés  

7.590 eFt összegben. 

 

Idegenforgalmi kiadványokra (Programajánló magyar, angol nyelven 2012., Anziksz német 

nyelven, Térkép, Göcsej Kupa DVD) és egyéb feladatokra ( média megjelenések, Tourinform 

Iroda támogatása, Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület támogatása, egyesületi tagdíj, 

Domain név  karbantartása, turisztikai film készíttetése)  a város 7.323 eFt-ot biztosított, mely 

81,2 %-ra teljesült. 

 

A VERSO projekt: nyolc önkormányzatot és négy felsőoktatási intézményt foglal magában. 

Az együttműködés célja a jó eljárások átadása a regionális foglalkoztatási politikák 

továbbfejlesztése érdekében. A projekttel kapcsolatos bérek és járulékok, a külföldi utakon 

résztvevők repülőjegyei és szállásdíja, valamint irodaszer került kifizetésre 5.232 eFt 

összegben. 

 

Településrészi Önkormányzatok kiadásaira rendelkezésre álló 22.671 eFt-ból 10.848 eFt 

került felhasználásra. A kifizetések döntő többsége intézmények, civil szervezetek 

támogatására, rendezvények lebonyolítására, valamint a közüzemi díjak kifizetésére irányult. 

 

Foglalkoztatás támogatása, munkaerő kölcsönzés jogcím alatt a Kontakt Humán Nonprofit 

Kft. által végzett munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos kiadások támogatása szerepel. A 

módosított előirányzat teljesítése 58,6 %-os volt. 

 

Vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató program soron a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt-nek történő kifizetések, kamarai tagdíjak, PR cikkek, tolmácsolás, kiadványok fordítása, 

szakértői díjak, valamint rendezvények költségei szerepelnek. 

Deák Ferenc Gazdaságélénkítő Program- pénzügyi vállalkozás alapításával kapcsolatban 

történt 7.804 eFt kifizetés. 

 

  Fejlesztési és felújítási kiadások:  

A beruházásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva a pénzügyi teljesítés   

62,6 %-os volt, a műszaki teljesítés azonban ennél nagyobb arányt mutat, mivel több esetben 

a munkák befejeződtek, de a számlák kiegyenlítése 2013. év elejére húzódott át. 

Az elmúlt évben a megvalósult beruházások összege 2.462.228 eFt-ot tett ki, fejlesztési célú 

pénzeszköz átadására 129.634 eFt összegben került sor a költségvetési szervek kiadásaival 

együtt.  

A beruházási tevékenység keretében többnyire az önkormányzat szempontjából jelentős –

jellemzően európai uniós források bevonásával történő – fejlesztések előkészítési és 

megvalósítási munkái folytak. 

2012. évben a felújítási kiadások módosított előirányzatának teljesítése 69,9 %. 



A felújítási célú kiadások összege 359.037 eFt, a felújítási célú pénzeszközök átadása 38.074 

eFt volt költségvetési szervek felújításaival együtt. 

 

Költségvetési szervek kiadásaival külön fejezetben foglalkozunk, melynek része a 

felhalmozási célú kiadások ismertetése. 

 

Népjóléti, oktatási  és kulturális feladatok: 

A 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatok közül egy Európai Uniós 

forrásból megvalósuló fejlesztés nem fejeződött be. A Kis utcai bölcsőde kazánházi 

rekonstrukciója pályázat hiányában nem valósulhatott meg.  

Nagyobb beruházások az alábbiak voltak: 

 A „Körzeti orvosi rendelő építése Zalaegerszegen” beruházás (Zárda u.-i rendelő 

áthelyezés befejeződött, az épület-komplexum üzembe-helyezése/használatba vétele 

megtörtént. 

 A zalaegerszegi iskolák informatikai infrastruktúrájának fejlesztés TIOP pályázat 

keretében. 

 Az Űrhajós úti tagbölcsőde fejlesztése (NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0001. számú) 

projekt generál kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás során kiválasztásra 

került, az építési munkák még tartanak, a kapcsolódó eszközbeszerzések közbeszerzési 

eljárása folyamatban van. 

 

Sportfeladatok: 

2012. évben a költségvetési rendeletben meghatározott sportfeladatok közül megvalósultak az 

Iskola utcában és a Sportcsarnok mellett tervezett műfüves pályák, melyekhez az 

önkormányzat pályázati önrészt biztosított. 

 

Önkormányzati saját forrásból megvalósuló főbb feladatok (út- és közműépítések): 

2012. évben műszakilag megvalósult és pénzügyileg is teljesült városépítészeti feladatok: 

 Rákóczi F. u. útátadással összefüggő járdaépítés és csapadékvíz elvezetés 

rekonstrukció (közbeszerzés) 20.080 eFt +ÁFA értékben és kifizetésre került 

tervezésre 323 eFt. 

 A Toposházi u. buszforduló és útépítés II. ütem költségvetési sor terhére a 

buszfordulót megközelítő út építése fejeződött be, melynek összege 5.549 eFt +ÁFA. 

 A Vizslaparki u. 25. sz. ház melletti parkoló építése befejeződött, 6.691eFt kifizetésre 

került. 

 Október 6. tér és Kis utcai parkoló közti átkötő szakaszon járdaépítés szerepelt a 

költségvetési rendeletben, azonban a szakaszon 10.162 eFt felhasználásával átkötő út 

és járda is épült. 

 76-os út belterületi szakaszán a Rákóczi úton egy szakaszon megtörtént a 

csapadékcsatorna rekonstrukciója 15.189 eFt felhasználással. 

 Mező utca csapadékvíz-elvezetés II. ütem tárgyú beruházás 5.103 eFt összegből 

valósult meg. A jogszabályi előírások alapján kötelezően alkalmazandó műszaki 

ellenőr díja 153 eFt volt. 

 Nyíres utca csapadékvíz-elvezetés III. ütem tárgyú beruházás 5.064 eFt összegből 

valósult meg. A kivitelezés során a rendelkezésre álló tartalék-keret nem került 

felhasználásra, így az előirányzaton 594 eFt megtakarítás keletkezett. A jogszabályi 

előírások alapján kötelezően alkalmazandó műszaki ellenőr díja 104 eFt volt. 

 Jedlik Á. u. 2-6. előtti csapadékvíz-elvezetés előirányzat keretében a meglévő árok 94 

m hosszú szakaszának átépítésére került sor 2.494 eFt összegből. A kivitelezés 

műszaki ellenőrzési feladatait 127 eFt összeggel elvégeztettük. 



 Teskándi út csapadékvíz-elvezetés tervei az előző években elkészültek, azonban a 

vízjogi létesítési engedélyezési eljárás területproblémák miatt elhúzódott. 2012. évben 

az illetékes hatóság engedélyt adott, melyhez kötött 195 eFt összegű tervezői 

végszámla kiegyenlítésre került. 

 Ságodi ipartelep ivóvízellátását biztosító vízi létesítmények kiépítése, 

üzembehelyezése megtörtént a tavalyi évben. A bruttó 14.591 eFt értékű beruházás 

során 685 m ivóvízvezeték létesítése történt. Az összeg tartalmazta műszaki ellenőri 

feladatok elvégzését is. Mivel a terület vízellátását csak magánterületek 

igénybevételével lehetett megoldani, ezért 232 eFt kártalanítás kifizetésére is sor 

került az előirányzat terhére.  

 

2013. évre áthúzódó építési munkák: 

 A Sas u. – Jánkahegyi u. csomópont átépítéséhez szükséges részlettervek 2013. év 

elején készültek el, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ezt követően 

indítható. 

 Budai völgy szennyvíz-elvezetés tárgyú beruházás elhúzódó előkészítési munkái miatt 

a tavalyi nem került megvalósításra. Az előirányzat terhére a szükséges kiviteli tervek 

elkészültek, a tervezés 230 eFt-os díja kifizetésre került. A kivitelezési, valamint a 

műszaki ellenőri munkák elvégzésére vonatkozó szerződések megkötésre kerültek, 

azonban teljesítésük 2013. évre tolódott. 

 Vorhotán Újhegyi úti járdaépítés és kapcsolódó árok zárttá tétele: az előirányzatból 

295 fm járda- és zárt csapadékcsatorna épült meg 24.267eFt + ÁFA értékben. 

 Alkotmány utca 6. számú társasház körüli csapadékvíz-elvezetési problémák 

megoldását szolgáló árokburkolat és csapadékcsatorna építésre fordított 3.850 eFt 

2013-ban került kifizetésre. A kivitelezés során a rendelkezésre álló tartalék-keret nem 

került felhasználásra. Vállalkozó késedelmes teljesítése miatt önkormányzatunk 963 

eFt összegű kötbért érvényesített.  

 Kölcsey utca csapadékcsatorna rekonstrukció beruházás magában foglalja a Kölcsey 

utca északi oldalán az erősen leromlott útburkolat átépítését, kétoldali járda 

kialakítását. A szükséges útépítési engedélyezési eljárás elhúzódása miatt 2012. évben 

kivitelezésre nem volt lehetőség, azonban a tervek elkészültek, a beruházás 

előkészítésre került. 

 Patkó utca csapadékvíz-elvezetése: az előkészítési munkákon túl a kivitelezési 

szerződés megkötésre került, azonban a beruházás megvalósítása 2013. évre húzódott 

át.   

 Csácsi hegy nyomásövezetek összekötése előirányzat tervezett beruházása 2012. 

évben területrendezési problémák miatt nem kezdődött meg. 

 A Fenyő utcában tervezett útépítés és vízi-közmű fejlesztés engedélyezési problémák 

miatt – területrendezés volt folyamatban – nem kezdődhetett el, 2013. évben várhatóan 

a szükséges engedélyek kiadásra kerülnek, így a beruházás megvalósulhat. 

 

Megvalósult tervezési és projekt előkészítési feladatok: 

 A 76-os út felújításához kapcsolódó feladatok tervezése (csapadékcsatorna 

rekonstrukció, járda felújítási munkák- Rákóczi u. Arany János u. – Vágóhíd u. közötti 

szakaszon), kivitelezése is megvalósult. 

 A Magyarország-Horvátország IPA Határon átnyúló Együttműködési Program 

felhívására benyújtandó kerékpárút szakaszok felülvizsgálata építési engedélyezési 

eljáráshoz. 

 Köztársaság úti kerékpárút összeköttetés kiviteli terve 



 Kisfaludy úti kerékpárút összeköttetés kiviteli terve 

 Újhegyi út melletti járda és csapadék csatorna építés kiviteli terv 

 Ciklámen u. 12. előtti parkoló építés engedélyezési és kiviteli terve 

 Zalaegerszeg Mező utca új ingatlanok kiszolgálását biztosító út és csapadékvíz 

elvezető rendszer építése – engedélyezési és kiviteli terv 

 Göcseji úti kerékpárút – összeköttetés a Platán sor és Zrínyi Miklós utca közötti 

szakaszon – ajánlati terve és a Landorhegyi és Déryné utcákban forgalomtechnikai 

terve. 

 

Európai uniós támogatás igénybevételével megvalósuló és tervezett projektek: 

 „Hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása Zalaegerszegen” című NYDOP-

4.3.1/B-11-2011-0006 projekt támogatásából megvalósuló kerékpárút építések közül a 

Kisfaludy és Köztársaság úti szakasz műszaki befejezése 2013. első félévében várható, 

a Göcseji illetve Landorhegyi és Déryné utcai szakaszok kivitelezésére illetve 

forgalomtechnikai eszközök elhelyezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

folyamatban van. 

 Tervezett projektek: 

Magyarország-Horvátország IPA Határon átnyúló Együttműködési Program 

felhívására két kerékpárút szakasz építésére vonatkozó projekt került beadásra: 

Gébárti út mellett vezetendő kerékpárút kb. 1 km-es szakasza, valamint a Zrínyi út 

kerékpárút hiányzó szakasza a Fészek áruház és a Flextronics B. között. 

 

A lakásalappal kapcsolatos bevételek és kiadások: 

A lakásalaphoz kapcsolódó bevételek és kiadások több soron szerepelnek a költségvetésben, 

ezeket összefoglalóan, a jobb áttekinthetőség érdekében bemutatjuk az alábbiakban. 

  

A lakásalappal kapcsolatos bevételek: 

 5/a. számú mellékletben: 

  -  korábbi években eladott önkormányzati lakások törlesztő részleteiből             2.526  eFt 

  -  első lakáshoz jutók részére nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztésből         34.749 eFt                                                                                                                         

-  bérlakások értékesítése                                                                                     70.699 eFt 

   -  lakásalap számla és befektetések utáni kamat                                                 13.823 eFt 

    - társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításához nyújtott 

      kölcsön törlesztéséből                                                                                        1.567 eFt 

   - átmenetileg nehéz helyzetbe került zalaegerszegi polgárok részére nyújtott  

     kölcsön törlesztéséből                                                                                            214 eFt 

   - áfa visszaigénylés                                                                                               5.177 eFt 

                                                                   Bevételek összesen:                          128.755   eFt 

 

A lakásalappal kapcsolatos kiadások: 

 6/a. sz. melléklet :  

     - az első lakáshoz jutók részére kamatmentes kölcsön   nyújtás                        10.600  eFt 

     -   átmenetileg nehéz helyzetbe került zalaegerszegi polgárok részére  

          kölcsönnyújtás                                                                                                    486  eFt                                               

     -  lakásalappal kapcsolatos kiadások (bank- és postaköltség és egyéb 

        dologi  kiadás)                                                                                                      516  eFt 

     -   LÉSZ Kft. részére megbízási díj bérlakás értékesítés után                              1.867  eFt 

                                                      

 7.sz.mellékletben: 

     1.12.10. sor  Lakásvásárlás- és építés  támogatásból "Bébi kedvezmény"          2.000  eFt 



     1.17.1 sor Város-rehabilitációra, valamint lakóövezetbe sorolt építési telek 

                     kialakítása                                                                                          33.229  eFt 

     1.17.1.a/1. sor Építési telek kialakítása, közművesítése                                         876  eFt 

     1.17.1.a/2. sor   Város –rehabilitációs program folytatása                                41.027  eFt                                                          

                                       

 8. sz. mellékletben: 

     1.17.1 sor Az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek (lakások) teljes 

      vagy  részleges felújítása                                                                                   19.998 eFt 

     1.17.4 sor  Önkormányzati tulajdonú lakások iparosított technológiájú  

      felúj-hoz pe. átadás a LÉSZ Kft. részére                                                             2.255 eFt                                                                         

      1.17.1.a/1 sor  A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály  

       szerinti pályázati önrész finanszírozása (egycsatornás gyűjtőkémények  

       felújítása)                                                                                                            3.540 eFt                                                                                                                                                                                                   

                                                                      Kiadások összesen:                        116.394  eFt 
 

 

A környezetvédelmi alap pénzeszközeit 2012. évben bővítette a talajterhelési díjból befolyt 

4.820 eFt, és környezetvédelmi bírságból származó 1.907 eFt bevétel és az „Illegális 

hulladéklerakók felszámolására”pályázaton elnyert 280 eFt támogatás. Az alapból teljesített 

kiadások 7.242 eFt-ot tettek ki. A kiadások között a „Virágos Zalaegerszegért” pályázat 

lebonyolítása, köztisztasági akciók, illegális hulladéklerakók felszámolása, környezettudatos 

nevelési módszerek elterjesztésének kiadásai szerepeltek. Ezen kívül légszennyezettség 

ellenőrző mérést, vízminta vizsgálatot és a Vizslaréti árok csapadékvíz elvezetés engedélyét 

és műtárgyainak felújítását finanszírozta az önkormányzat az alap pénzeszközeiből. Az alap 

felhasználásáról részletes beszámolót is tárgyalt a közgyűlés a 2013. márciusi ülésen. 

  

A helyi építészeti értékek védelme alap 2012. évi bevétele  a korábbi években az alap terhére 

nyújtott kölcsönök törlesztéséből 191 eFt és építésügyi bírságból 154 eFt volt.  2012. évben az 

alap előző évi tartalékából finanszíroztuk a Kvártélyház földszinti homlokzatának felújítását 

6.858 eFt összeggel, valamint  ingatlan nyilvántartási díjra és a volt  Ady úti óvoda épületére 

emléktáblát készíttettünk  együtt 756 eFt összegben. 

 

Parkoló megváltásból származó bevétel 2012. évben nem volt, a korábbi évek bevételei 

terhére egy gazdasági társaságnak vissza kellett fizetni a korábban befizetett megváltás 

összegét, 2.540 eFt-ot, mivel a tervezett építkezés nem valósult meg. 

 

 Az idegenforgalmi adóból származó bevétel 2012. évben 6.956 eFt volt, ehhez 

adóforintonként 1,5 Ft összegű állami támogatást kapott az önkormányzat, így összesen 

17.390 eFt állt rendelkezésre az idegenforgalommal kapcsolatos kiadásokra. A Polgármesteri 

iroda által ellátott idegenforgalmi feladatok kiadásait, a Tourinform Iroda működtetéséhez 

szükséges költségeket, és az Aquaparkban elvégzett fejlesztési és felújítási kiadásokat csak 

részben fedezte az idegenforgalmi adóból és a hozzá kapcsolódó állami hozzájárulásból 

származó bevétel. 
  

Közvetett támogatások nyújtásának összegét a 17. számú tábla tartalmazza részletesen.   

A kimutatás elkészítéséhez a 2012. évi - az adókedvezmények és mentességek esetében a 

2011. évi -  adatok álltak rendelkezésre. Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 

méltányossági alapon történő elengedése továbbra sem jellemző az önkormányzatnál. A 

lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönöknél a „Bébi kedvezmény” 

igénybevételéből eredően volt elengedés.  A helyi adóknál az önkormányzati rendelet alapján  



biztosított kedvezmények -1,5 millió Ft alatti adóalap mentessége -, és méltányosság címén 

elengedett tartozások szerepelnek. A térítési és bérleti  díjak, nyújtott kölcsönök  

elengedésének  összege a bérbe adott helyiségek kedvezményes bérleti díjából tevődik össze, 

a bérleti díj kedvezményeket zömében civil szervezetek és egyesületek veszik igénybe.  

  

Az Európai uniós források felhasználásával megvalósult projektek 2012. évi bevételeinek és 

kiadásainak alakulását a 19. számú táblában foglaltuk össze. A projektek általában több évre 

ütemezettek, megvalósulásukban időbeni eltolódások voltak. A jellemzően utólagos 

finanszírozásból adódóan a  2012. évi kiadások forrás megoszlásától eltérőek a ténylegesen 

befolyt támogatási összegek. Több 2011. évi kiadás után 2012. évben érkezett a hazai vagy 

uniós támogatás, ezeknél a céloknál már 2012. évi kiadás nem merült fel, illetve  2012. évi 

kiadások után 2013. évre húzódnak át pályázati támogatásból történő lehívások. 

 

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek  

 

2012. január 1-jétől változott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési 

szerveinek összetétele, miszerint év elejétől ide soroljuk a Polgármesteri Hivatalt, mint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, ZMJV Tűzoltósága pedig kikerült az 

önkormányzat intézményi köréből. 

 

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása  

 

A bevételek alakulása 2012-ben: 

  

                                                                                                                  adatok: ezer Ft-ban 

 

Bevételek megnevezése 

Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesítés  

Telj. 

%-a 
Összege Mego. 

%-a 

Összege Mego. 

%-a 

Összege Mego. 

%-a 
Intézményi működési 

bevételek.: saját 

96.200 6,5 54.457 3,9 58.884 4,2 108,1 

                                                                    

átvett 

       

Önkormányzati ktv. 

támogatás 

1.372.688 93,5 1.326.655 95,4 1.326.65

5 

95,0 100,0 

Támogatásértékű működési 

bevétel ÁHT-n belülről 

  1.378 0,1 2.099 0,2 152,3 

Támogatásértékű 

felhalmozási bevétel ÁHT-n 

belülről 

       

Felhalmozási és tőke jell. 

bevételek:                            

saját 

  7.930 0,6 7.870 0,6 99,2 

                                            

átvett 

       

Pénzforgalom nélküli 

bevételek 

       

Bevételek összesen: 1.468.888 100,0 1.390.420 100,0 1.395.50

8 

100,0 100,4 

 

A működési bevételek esetén a tényleges teljesítés meghaladta a módosított előirányzatot. A 

munkahelyi étkeztetés bevétele ugyan elmaradt a tervezettől (80%), de a helyiségek 



bérbeadásából származó bevételek (124 %) és a rezsi költségek továbbszámlázásából 

származó bevételek (102%) kedvezően alakultak. 

Támogatásértékű működési bevételként a Munkaügyi Központon keresztül, közfoglalkoztatás 

támogatására kapott összeg, valamint az Interreg Verso projekthez kapcsolódó munkabér 

megtérítés összege jelenik meg. 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel lecserélt tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett. 

A kiadások alakulása 2012-ben: 

 
 

Kiadások  megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 

Mód. előirányzat Teljesítés  

Telj. 

%-a Összege Mego. 

%-a 

Összege Mego. 

%-a 

Összege Mego. 

%-a 

Személyi jellegű kiadások 910.319 61,9 855.414 61,6 813.583 62,5 95,1 

Munkaadókat terhelő járulékok 235.023 16,0 241.187 17,3 228.307 17,5 94,7 

Dologi kiadások 222.578 15,2 221.751 15,9 212.319 16,3 95,7 

Működési célú pénzeszköz  átadás 1.000 0,1 1.717 0,1 1.780 0,1 103,

7 

Felhalmozási célú pénzeszköz 

átadás 

780 0,1 780 0,1 780 0,1 100,

0 

Felújítások 9.189 0,6 30.600 2,2 21.007 1,6 68,7 

Felhalmozási kiadások 89.999 6,1 38.971 2,8 24.787 1,9 63,6 

Kiadások összesen: 1.468.888 100,0 1.390.420 100,0 1.302.563 100,0 93,7 

A működési kiadási előirányzatok változását alapvetően az önkormányzat és a Polgármesteri 

Hivatal feladatmegosztása tette szükségessé. 

A személyi juttatások és ehhez kapcsolódó járulékok az összes kiadás 80 %-át képviselik, a 

módosított előirányzathoz képest 95 %-os volt a felhasználás.  

A dologi kiadások az összes kiadás 16,3 %-át teszik ki, felhasználásuk 95,7 % volt. Az évek 

óta szinte változatlan mértékű dologi előirányzat sajnos meglátszik a hivatal kezelésében lévő 

épületek állagán és felszereltségén is. Jelentősebb összeget fordított a hivatal szoftver 

licencdíjra, térinformatikai közmű alaptérkép és szakági térképek frissítésére, a 

térinformatikai rendszer, közműnyilvántartás továbbfejlesztésére. 

Felhalmozási, felújítási célú feladatok finanszírozására az összes kiadás 3,5 %-át fordította a 

hivatal. 

A főbb felhalmozási kiadások a következők voltak:  

  - Ady u. 15. szám alatti épület belső átalakítási munkái, mozgássérült bejárat létesítése, 

gépészeti felújítási munkák, bútorok beszerzése, ügyfélpultok készítése, 

  - informatikai célú beszerzések, 

  - gépkocsi beszerzés, 

  - Kossuth u. 17-19. számú épületben a földszinti beléptető rendszer forgókapuinak cseréje,  

  - Széchenyi tér 3-5. számú épületben a fűtési rendszer felújítása. 

   

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal nélkül 

 

Az intézmények 2012. évi finanszírozási keretszáma a közgyűlés által elfogadott normatívák 

alapján került meghatározásra. A keretösszeg jóváhagyását követően valamennyi 

intézménnyel megtörtént az egyeztetés.  

Az önkormányzat által megállapított normatívákon felül az alábbi támogatások biztosították a 

működés feltételeit: 

 

 



Kötött felhasználású állami támogatások: 

- pedagógiai szakszolgálat          22.800 eFt 

- pedagógus továbbképzés 6.413 eFt 

- osztályfőnöki pótlék kiegészítése 11.317 eFt 

- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 3.315 eFt 

- szociális szakvizsga és továbbképzés           100 eFt 

- kedvezményes és ingyenes étkeztetés  163.812 eFt 

- ingyenes tankönyvellátás  36.696 eFt 

- szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok 15.274 eFt 

- 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 7.645 eFt 

 

 Központosított állami hozzájárulások: 

- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.790 eFt 

- létszámcsökkentési pályázat 6.802 eFt 

- prémiumévek program  35.428 eFt 

- Arany János Program támogatása 26.215 eFt 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek nevelésével kapcsolatos feladatok ellátása 

3.570 eFt 

- gyermekszegénység elleni program keretében nyári 

étkeztetés biztosítása 

2.345 eFt 

 

Egyéb központi támogatás: 

         -   2012. 1-11. havi bérkompenzáció                                                              223.676 eFt 

A Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház 2012. évi költségvetésének állami támogatása 

összesen 231.800 eFt volt. 

 

A 2 %-os teljesítményösztönző juttatás a nem oktatási intézményeinket érintette 14.904 eFt 

értékben. 

 

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést a féléves előirányzat-módosítás keretében 

biztosította az önkormányzat az intézményeknek 81.660 eFt összegben. Ennek a törvényi 

kötelezettségnek a teljesítéséhez továbbra sem nyújtott támogatást a központi költségvetés. 

 

A város minden évben biztosítja a zalaegerszegi első osztályosoknak az ingyenes 

tankönyveket, erre a célra 3.644 eFt, a peremterületekről bejáró általános iskolai tanulók 

bérletének megvásárlására pedig 6.999 eFt került kiadásra az iskolákhoz.  

 

A 2012. évi  intézményi bevételek előirányzatainak, teljesítésének és összetételének alakulását 

az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

                                                                                                                   adatok: ezer Ft-ban 
 

Bevételek megnevezése 

Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesítés  

Telj. 

%-a 
Összege Mego. 

%-a 

Összege Mego. 

%-a 

Összege Mego. 

%-a 

Intézményi működési bevételek.: 

saját 

1.438.820 17,4 1.595.746 16,7 1.466.069 15,6 91,9 

                                                    

átvett 

62.573 0,8 78.286 0,8 84.935 0,9 108,5 

Önkormányzati ktv. támogatás 6.078.061 73,4 6.761.378 70,8 6.761.378 72,2 100,0 

Támogatásértékű bevétel TB-től 217.882 2,6 222.363 2,3 222.363 2,4    

100,0 

Támogatásértékű működési 

bevétel ÁHT-n belülről 

301.583 3,6 380.515 4,0 332.058 3,5 87,3 



Támogatásértékű felhalmozási 

bevétel ÁHT-n belülről 

500 0,0 38.615 0,4 30.758 0,3 79,7 

Felhalmozási és tőke jell. 

bevételek: saját 

8.100 0,1 10.170 0,1 6.036 0,1 59,4 

                                            

átvett 

5.000 0,1 67.922 0,7 65.377 0,7 96,3 

Pénzforgalom nélküli bevételek 162.621 2,0 399.161 4,2 399.161 4,3 100,0 

Bevételek összesen: 8.275.140 100,0 9.554.156 100,0 9.368.135 100,0 98,1 

 

A bevételek meghatározó részét továbbra is az önkormányzat költségvetési támogatása jelenti, 

ez egészül ki saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel valamint támogatás értékű 

bevételekkel. 

 

Az intézményi saját működési bevételek az összes bevétel 15,6 %-át alkotják, a módosított 

előirányzathoz képest 91,9 %-os teljesülést mutatnak. 

Az étkezési térítési díjakból, a tankönyvek értékesítéséből, a különböző bérleti díjakból 

(terem, tornaterem, büfé, lakás), ÁFA visszatérülésekből származó bevételeken túl 

intézményeink sokrétű tevékenységéből eredő egyéb saját bevételei a következők: 

- pedagógiai szakmai szolgáltatás (Béke Ligeti Ált. Isk.), 

- úszásoktatás (Landorhegyi Ált. Isk.), 

- térítési díj, tandíj, hangszerhasználati díj (Zeneiskola), 

- géphasználat, gurulóállvány bérbeadás, vendéglátó oktatási kabinet termékeinek, 

rendezvényeinek bevétele (szakképző intézményekben), 

- levelező, másodszakmás képzések, vizsgáztatások, 

- könyvtári szolgáltatás, 

- kiállító területek bérletbe adása, prospektusok értékesítése (Tourinform), 

           -     bolhapiac, országos vásár (Vásárcsarnok), 

           -     stadion üzemeltetés (Sportlétesítmény), 

- rendezvények bevételei. 

 

Az intézményi átvett működési bevételek között az államháztartáson kívülről érkező, 

működési célra szánt bevételek szerepelnek, az összes bevétel 0,9 %-át képezik. Ez a sor az 

oktatási intézményeknél általában a non-profit szervezetektől, iskolai alapítványoktól, 

közalapítványoktól, háztartásoktól érkező pénzeszközöket tartalmazza. Az összeg legnagyobb 

részét a színházak által átvett pénz képezi. Az előadó-művészeti törvény alapján a színházak a 

jegybevételük 80 %-ának megfelelő összegű társasági adókedvezménnyel nyújtható 

támogatáshoz jutottak. 

 

A támogatási értékű működési célú bevételek az összes bevétel 3,5 %-át képezik. 

Intézményeink minden lehetőséget igyekeztek kihasználni ahhoz, hogy a költségvetési 

támogatáson kívüli pénzeszközökhöz is jussanak. Itt szerepel többek között a sportiskolai 

képzés normatívája, különféle pályázatokon nyert összegek valamint az önkormányzat 

bizottságai által megítélt, sport, kulturális, szabadidős rendezvényekre szánt pénzeszközök is.   

 

A Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 

feladatok ellátására nyújt fedezetet. 

 

A támogatási értékű felhalmozási célú bevételek az összes bevétel 0,3 %-át képezik. Ez a sor 

az államháztartáson belülről (önkormányzattól, minisztériumoktól) érkező, felújításra, 

beruházásra fordítandó összegeket tartalmazza. 

 



Az államháztartáson kívüli felhalmozási és tőke jellegű bevétel megoszlik saját és átvett 

részre. Felhalmozási saját bevétel leselejtezett, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből 

származott. Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök a teljes 

bevétel 0,7 %-át képezik. Az összeg túlnyomó részét a szakképző iskolák által a TISZK-től 

átvett szakképzési hozzájárulás képezi. 

 

A pénzforgalom nélküli bevételek sor a 2011. évben keletkezett pénzmaradvány összegét 

tartalmazza, amit a zárszámadási rendeletben jóváhagyott előirányzatokra 100 %-ban 

felhasználtak az intézmények.  

 

A 2012. évi intézményi kiadások összetételét, teljesítésének alakulását és megoszlását az 

alábbi táblázatban mutatjuk be: 

                                                                                                                  adatok: ezer Ft-ban 
 

Kiadások  megnevezése 

Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesítés  

Telj. 

%-a 
Összege Mego. 

%-a 

Összege Mego. 

%-a 

Összege Mego

. %-a 

Személyi jellegű kiadások 4.500.899 54,4 4.814.126 50,4 4.665.153 51,2 96,9 

Munkaadókat terhelő járulékok 1.190.180 14,4 1.273.200 13,3 1.224.654 13,5 96,2 

Dologi kiadások 2.540.481 30,7 3.057.085 32,0 2.824.249 31,0 92,4 

Működési célú pénzeszköz  átadás 9.118 0,1 110.341 1,2 110.211 1,2 99,9 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4.031 0,0 4.031 0,0 4.031 0,1 100,0 

Ellátottak juttatása 12.531 0,2 98.037 1,0 90.675 1,0 92,5 

Pénzforgalom nélküli kiadások     832 0,0  

Felújítások 1.900 0,0 72.475 0,8 68.224 0,7 94,1 

Felhalmozási kiadások 16.000 0,2 124.861 1,3 116.093 1,3 93,0 

Kiadások összesen: 8.275.140 100,0 9.554.156 100,0 9.104.122 100,0 95,3 

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok összes kiadáson belüli 

aránya 64,7 %.   

Az alacsonyabb keresetű dolgozók bérének a minimálbérre történő kiegészítése nagy terhet 

jelentett, elsősorban a szociális ágazatban, a bölcsődékben és az óvodákban.  

Bérmegtakarítás keletkezett a Kontakt Humán Kft.-ből kiközvetített, Munkaügyi Központ 

által 100%-ban támogatott munkavállalók alkalmazásával.  

A legtöbb intézmény tudott szerényebb mértékű étkezési utalványt biztosítani a dolgozóinak, 

általában a minőségi bérpótlék vagy a költségmegtakarításokból adódó pénzmaradványa 

terhére. 

 

A dologi kiadások 92,4 % -ban teljesültek, a kiadások 31 % -os részarányát képezik. Ennél a 

kiadásnemnél a közüzemi díjakra, a vásárolt élelmezésre, valamint a karbantartásra fordított 

összeg volt a meghatározó. 

Többletkiadást jelentett 2012. év során az általános forgalmi adó mértékének 2 %-kal történő 

emelése, a közüzemi költségek növekedése, különösen a gáz árának jelentős mértékű 

emelkedése. 

Takarékossági intézkedések történtek a rezsiköltségek, az irodaszerek, takarítószerek 

költségeinek visszaszorítására. A karbantartási munkákat a legtöbb intézmény saját 

dolgozóval végeztette, így ilyen jellegű kiadásra nem fordítottak nagyobb összeget. 

Az iskolák, óvodák folyamatosan ösztönözték a banki átutalást az étkezési díjak 

kiegyenlítésénél, mivel ez költségkímélőbb megoldás, mint a csekkes fizetés. 

 

A pénzeszközátadás sor tartalmazza az intézményeink által az önkormányzat részére 

visszafizetett tételeket, a 2011. évi kötött támogatások fel nem használt részét. 



A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege tartalmazza a Deák és Széchenyi Szakközép- 

és Szakiskola, Sportiskola által a műfüves pálya kialakításával kapcsolatban az önkormányzat 

részére átutalt összeget. 

 

Az ellátottak juttatása az összes kiadás 1 %-át képezi. Itt került elszámolásra a 

tankönyvtámogatás, a gyümölcsprogram valamint a tanulói ösztöndíj. 

 

Az intézmények összességében 68.224 eFt-ot fordítottak felújításra, 116.093 eFt-ot pedig 

beruházásra 2012. év során, melynek főbb tételei: 

  -   a Béke Ligeti Általános Iskolában a tornaterem veszélyes kopolit üvegének cseréje, 

  -    a Belvárosi Általános Iskolában műfüves pálya, játszóudvar, 

  -  a Csány Szakközépiskolában számítástechnikai eszközök beszerzése, tanterem 

kialakítása, kazáncsere,  

-  a Deák és Széchenyi SZKI-ban számítástechnikai eszközök, faipari szakmai eszközök 

beszerzése,  

  -   a Városi Kollégiumban ablakcsere, vizesblokk felújítás, konyha felújítása,  

  -    Gyermekjóléti Központ felújítása, központi ügyelet klimatizálása, Kinizsi utcai 

gyermekorvosi rendelő felújítása, 

  -    a Gondozási Központban ételszállító autó beszerzése, 

  -   a Radnóti úti óvodában nyílászárócsere, a Petőfi utcai óvodában udvarfelújítás, a 

Kosztolányi téri óvodában homlokzat felújítás, a Mikes utcai óvodában teraszfelújítás, 

a Kis utcai óvodában mosdófelújítás. 

 

Létszámadatok alakulása 2012. évben 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szerveinek 

létszámkerete a 2012. évi költségvetési rendelet jóváhagyásakor a 2011. évi záró létszámhoz 

viszonyítva  112  álláshellyel csökkent.  

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  2012. január l-től nem tartozik Zalaegerszeg város 

önkormányzatának  fenntartási körébe,  ezzel 115 fővel csökkent az engedélyezett  

álláshelyek száma.  

Az Egészségügyi  Intézmények  Gazdasági Ellátó Szervezete keretén belül az Egyesített 

Bölcsődék szakalkalmazotti létszáma emelkedett 3 fővel. A Cseperedő és a Napsugár 

bölcsődében  időszakos gyermekfelügyelet keretében tervezik a bölcsődékbe fel nem vett 

gyermekek ellátását.  

 

2012-ben a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete feladatleadás miatt 2 fővel 

csökkent.  

Kertvárosi Általános Iskolában az angol nyelvi órák száma folyamatos emelkedése és 

autista gyermekek ellátása miatt a Közgyűlés 2 fő létszámnövelést engedélyezett.  

A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskolában a 2012/2013-as tanévben 

feladatcsökkenés következett be, az indítható első osztályok száma alapján a tanulócsoportok 

száma kettővel kevesebb lett.   

Az intézmény tantárgyi struktúráját és a helyi tanterv óraszámait figyelembe véve 5 fő 

pedagógus álláshely csökkentése volt indokolt.  

A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban mozgássérült tanuló  ellátásának megszervezéséhez 1 fő 

létszámnövelést engedélyezett a Közgyűlés. 

A Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója  az intézmény  pedagógus  létszámkeretének  1 

fővel történő emelését kérte az osztályok száma és a növekvő feladatok ellátása miatt.   



Mivel a Gimnázium a 2012/13-as tanévben nem tudott a 9. évfolyamon osztályt indítani az 

Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ igazgatója 5,5 álláshely, továbbá 

nyugdíjazás miatt megüresedett 2 álláshely (melynek betöltése nem vált szükségessé) 

zárolását kezdeményezte.  

A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola az osztályok 

számának csökkenése miatt az informatika szakterületen 1 főnek, idegen nyelv területén 

szintén 1 főnek nem tudott órát biztosítani, ezért az igazgató 2 pedagógus álláshely zárolását 

kérte. 

A Páterdombi Szakképző Iskolában már a 2011/2012-es tanévben érdeklődés hiánya miatt 

nem sikerült beindítani a gazda osztályt, ezért a fenntartó önkormányzat az intézménnyel 

egyetértésben a Tangazdaságot 2012. júliusában bérbe adta, így a telepet nem kellett tovább 

üzemeltetni az intézménynek. 

Ezen indokok alapján 1 fő pedagógus és 3 fő fizikai álláshely csökkentésre került sor. 

A Városi Középiskolai Kollégiumban a lezajlott beiratkozások alapján a 2012/2013-as 

tanévben a várható tanulólétszám 88 fővel kevesebb lett, mint az előző évi létszám, így a 23 

tanulócsoport helyett csak 19 volt indítható. 

A fentiek miatt 2 fő pedagógus és 4 fő fizikai álláshely csökkentése volt indokolt az 

intézményben. 

Az 55/2012.(IV.12.) számú közgyűlési határozat alapján az alapfokú művészetoktatási 

tevékenység kiszervezése miatt 2012. augusztus 30-tól a  Keresztury Dezső  Városi 

Művelődési Központ pedagógus létszáma 7 fővel, ügyviteli dolgozóinak létszáma 1 fővel –-  

csökkent, az egyéb szakalkalmazott létszáma a Családi Intézet beolvadása miatt 4,5 fővel 

felemelésre került.  

A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezetnél a Jákum utcai parkoló működtetésének 

átadásával a  parkoló őr munkaköre megszűnt, 1 fő fizikai  álláshely zárolására került sor. 

Önkormányzati szinten a tartósan üres álláshelyek száma 2012. december 31-én 26 fő volt.  

A Vásárcsarnokban, a Zrínyi Miklós Gimnáziumban, a Kertvárosi Integrált Óvodában, az 

Öveges József ÁMK-ban, a Belvárosi I. számú Integrált Óvodában, a Deák Ferenc és 

Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskolában és a Landorhegyi Integrált 

Óvodában 1-1 fő, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 3 fő, a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben 4 fő, a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály 

Szakközépiskola, Szakiskolában 4 fő, a Gondozási Központban 8 fő betöltetlen álláshely volt. 

Az érintett intézményeknél a feladatok egy részét túlórában, illetve külső személy 

foglalkoztatásával látják el. 

 

Pénzmaradvány alakulása: 

 

A 2012. évi helyesbített pénzmaradvány összege 2.235.134 eFt, ebből a költségvetési szervek 

pénzmaradványa 356.043 eFt, az önkormányzaté a lakásalappal együtt 1.879.091 eFt. 

 

Forrását tekintve a bevételi elmaradás:          1.533.050  eFt 

        a kiadási megtakarítás:            3.768.184 eFt 

 

A helyesbített, jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány  tartalmazza a mutatószámok alapján a 

normatív támogatásból és a kötött felhasználású állami támogatások elszámolásából eredő 

visszafizetési kötelezettséget, kamattal növelten 13.120 eFt-ot. A kötelezettséggel terhelt 

pénzmaradvány 467.852 eFt, a szabad pénzmaradvány összege  1.765.368 eFt, az 

Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 1.914 eFt. 

 



Az önkormányzatnál a jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 1.879.091 eFt, ezen belül a 

lakásalap pénzmaradványa 70.401 eFt, mely összeg szabad maradvány. A költségvetési 

számla vonatkozásában jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 1.808.690 eFt, melyből  

334.739 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, áthúzódó működési és felhalmozási 

kiadások teljesítéséhez biztosít forrást a 2013-as gazdasági év során, 1.473.951 eFt szabad 

pénzmaradvány, mely összeg a 2013. évi eredeti költségvetésben  új feladatok és áthúzódó, de 

még december 31-ig kötelezettségvállalással nem terhelt feladatok finanszírozásához 

biztosíthat forrást. A szabad pénzmaradványként megjelenő összeg tartalmazza a 2012. év 

végén kiutalt 800 millió Ft kormányzati támogatást, amely a 2013. évi működési feladatok 

finanszírozását szolgálja, valamint a többlet adóbevétel összegét. Ezen tételek a 2013. évi 

eredeti költségvetésben hiány finanszírozásaként bevonásra kerültek. 

A költségvetési szervek jóváhagyásra javasolt  pénzmaradványa 356.043 eFt, az  összes  

pénzmaradvány  16 %-a,  ebből kötelezettségvállalással  terhelt rész 135.027 eFt, melyből a 

feladat elmaradás miatt  elvonásra javasolt összeg 326 eFt, és 1.940 eFt az Egészségbiztosítási 

Alapból folyósított pénzeszköz maradványa. A szabad pénzmaradvány 221.016 eFt  

 

A kötelezettséggel terhelt maradványban a december hónapban kifizetett bérjellegű 

kifizetések (jutalom, túlóra, megbízási díjak, adómentes juttatások), valamint a decemberi, de 

még kifizetésre nem került szállítói kötelezettségek (közüzemi díjak, szolgáltatások, 

anyagbeszerzések), a 2012. december 31-ig  megkötött szerződések, illetve megrendelt és 

visszaigazolt, illetve teljesített, de pénzügyileg nem realizált tételek  szerepelnek. 

Pénzmaradvány elvonást kezdeményeztünk több intézménynél, mivel a kötött felhasználású 

állami támogatások közül több jogcím esetében  az elszámolás  ellenőrzésekor kisebb összegű  

maradvány megállapítására került sor, vagy a  teljes összeg célnak megfelelő  felhasználását 

nem tudták igazolni. A beszámoló leadásával egyidejűleg  az elszámolások egyenlegeként 

elvonásra javasolt összeget, 326 eFt-ot a központi költségvetés részére az önkormányzatnak  

vissza kellett fizetni.  

A szabad pénzmaradvány - 221.016 eFt - a képződött pénzmaradvány 62,1 %-a , ebből 85.854 

eFt-ot az eredeti költségvetésében a hiány finanszírozására bevont négy költségvetési szerv, 

ezzel teremtve meg az egyensúlyt a bevételek és kiadások között.  A célra feladatra kapott 

rész 51.625 eFt, itt a  pénzmaradványban azokat az összegeket vettük figyelembe, melyek az 

év végén érkeztek az intézmények számláira – pályázaton elnyert összegek és szakképzési 

támogatások – és terhére kötelezettségvállalás december 31-ig nem történt, ugyanakkor 

felhasználása kötött, elszámolási kötelezettséggel terhelt,  ténylegesen nem szabad 

felhasználású pénzmaradvány.  

 

2012. évben két költségvetési szerv  - a  Hevesi Sándor Színház és a Ganz Ábrahám és 

Munkácsy Mihály SZKI - folytatott vállalkozási tevékenységet, melyből 915 eFt módosított 

pénzforgalmi vállalkozási maradványa keletkezett, melyet 92 eFt befizetési kötelezettség 

terhel.  Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg  823 eFt. 

  

Hitelműveletek: 

 

Az önkormányzat az elmúlt évek során fejlesztési feladatai megvalósításához a közgyűlési 

döntést követően a Magyar Fejlesztési Bank által biztosított Önkormányzati Infrastrukturális 

Hitelprogram keretében több hitelszerződést kötött. Az egyes hitelszerződésekről, a fennálló 

tőketartozásról a 18. számú táblázat ad részletes tájékoztatást.  

Az önkormányzat gazdálkodásához a korábbi években működési hitelt nem vett fel, működési 

hitele egy  sportegyesület hitelének átvállalásából keletkezett. 2012. évben  a ZTE Kosárlabda 

Klubtól átvállalt  hitelállományból 8.820 eFt törlesztés volt az év végéig. 



Önkormányzatunk a korábbi években nyitott hitelkeretekből már 2012. évben nem vett 

igénybe hitelt, az állományokat a tőketörlesztések összege csökkentette év végére. Ezek: 

- A 2005. évben nyitott 1.209 millió Ft-os fejlesztési hitelkeretnél a tőke törlesztés 

151.250 eFt volt.  

- A Panel plusz programokhoz a CIB Bank által nyújtott hitel állományából 22.250 

eFt-ot fizetett vissza az önkormányzat, az ERSTE Bank által nyújtott hitelből 3.510 

eFt visszafizetés volt. 

- A Kereskedelmi és Hitelbank által nyújtott 350 millió Ft-os hitelből 20.290 eFt 

visszafizetés történt. 

-  Az Unicredit Bank folyósított hitelt a 74-es úton lévő körforgalom építéséhez, az 

5.701 eFt törlesztés csökkentette a meglévő hitelállományt.  

- A 207 millió Ft-os OTP Banknál nyitott hitelkeretből 12.176 eFt-ot törlesztett az 

önkormányzat.  

- Az intézményi felújításokhoz igényelt 180 millió Ft-os hitelkeretet az Unicredit 

Bank biztosította, az éves törlesztés 7.826 eFt-tal csökkentette az állományát. 

- 2008. évben az OTP Banknál nyitott 158,8 MFt-os hitelkeretből 9.204 eFt törlesztés 

volt. 

- A PHARE kamatmentes kölcsön állománya 15.151 eFt-tal csökkent az éves 

törlesztés hatására. 

 

A Balatoni úti kerékpárút építéshez felvett 16,5 millió Ft-os hitelből a halasztott visszafizetés 

miatt még nem volt törlesztés, csak kamatfizetési kötelezettség jelentkezett. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programra benyújtott pályázatok önrészéhez 

2009. évben közbeszerzési eljárások eredményeképpen 716 millió összegű hitelkeretre 

kötöttünk szerződést az Unicredit Bankkal, ebből 2012. évben 220.262. eFt-ot vettünk 

igénybe a belváros-rehabilitációs programhoz, ezzel nőtt az év végi állomány. A 2010. évben 

induló fejlesztési feladatokhoz a Raiffeisen Bankkal kötött  461.367 eFt-os hitelkeretről 

82.968 eFt felvétele valósult meg, az alábbi célokhoz:    

     -  Zárda u. orvosi rendelő áthelyezéséhez                                                  35.355 eFt 

     -  Béke ligeti Iskola akadálymentesítéséhez                                              19.067 eFt 

     -  Kis utcai tagóvoda fejlesztéséhez                                                           28.546 eFt                         

 

A 2011. évi célokhoz 2011. év végén kötött az önkormányzat az OTP Bankkal 115.000 eFt 

keretösszegű hitelszerződést, melyből felvétel  először 2012. évben volt a belváros-

rehabilitációs programhoz 25.366 eFt és a Hock J. u.- Bíbor u. csomópont építéséhez 15.000 

eFt összegben. 2012. évben egy új – 54.376 eFt keretösszegű - hitelkeret is megnyitásra 

került, szintén az OTB Banknál, ebből az Űrhajós  tagbölcsőde fejlesztéséhez vettünk fel 

9.646 eFt-ot. 

Az év során a hitelfelvétel összege együttesen 353.242 eFt volt. A  hitelek állománya az éves 

törlesztő részletekkel  összességében 256.177 eFt-tal  csökkent, így  a  felvételek és az  évközi 

törlesztések együttes eredményeként  97.065 eFt-tal nőtt az önkormányzat hitelállománya. 

 

Az állomány változását az alábbi táblázatban részletesen bemutatjuk:      

                                                                                                                    Adatok: ezer Ft-ban 

Megnevezés Állomány 

2011. XII.31-én 

Állomány 

2012. XII.31-

én 

Változás 

ZTE Kosárlabda Klubtól átvállalt hitel  32.360 23.540 -8.820 

MFB fejlesztési hitelek    

-Önkormányzati célhitel felhalm.-i 498.491 347.241 -151.250 



kiadásokhoz a  22/2005. kgy. határozat 

alapján 

-Panel Plusz hitel  

az LKFT- 2005-LA pályázathoz 

205.806 183.556 -22.250 

-Északi Ipari park közművesítéséhez és 

a Széchenyi tér átépítéséhez  

292.347 272.057 -20.290 

- K-Panel Plusz hitel  

az LKFT- 2006-LA pályázathoz 

35.100 31.590 -3.510 

- Kossuth L.u. átépítéséhez és a 

Göcseji- Mártírok u. csomóponthoz 

122.919 110.743 -12.176 

 - 74-es úton körforgalom építéséhez 86.936 81.235 -5.701 

- Balatoni úti kerékpárút építése 13.898 13.898                 --- 

- Göcseji-Mártírok u. csomópont ép., 

Zrínyi úti járda és kerékpárút építés, É-

i ipari park) 

108.597                99.393 - 9.204 

Új Magyarországért Fejlesztési Terv 

Operatív Hitelprogram 

398.567 618.829 220.262 

Intézményi  felújításokhoz igénybevett 

hitel 

180.000 172.174 - 7.826 

Önkormányzati Infrastrukturális 

Hitelprogram( 451.367 millió Ft) 

327.649 410.617 82.968 

Fejlesztési hitel 2011. évi célokhoz  

(115 millióFt) 

 40.366 40.366 

Önkormányzati Infrastrukturális 

Hitelprogram( 54,376 millióFt) 

 9.646 9.646 

Hitelek összesen: 2.302.670 2.414.885 112.215 

Phare kamatmentes kölcsön 30.301 15.151 -15.151 

Mindösszesen: 2.332.971 2.430.036 97.065 

 

A vagyon alakulása: 

 

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét az eszköz oldalról vizsgálva a 

következő táblázatban mutatjuk be: 

                                                                                                                 Adatok: ezerFt-ban 
Megnevezés Állomány 

2011. XII.31-

én 

Jogszabályi 

változásból 

eredő 

csökkenés 

Állomány 

2012. I. 1  -

én 

Állomány 

2012. XII.31-

én 

Változás 

2012. 

évben 

Immateriális javak 54.972            - 6.833 48.139            53.130 4.991 

Tárgyi eszközök 83.568.396        - 424.066 83.144.330 83.404.922 260.592 

 - ingatlanok 80.362.301 - 156.463 80.205.838 80.913.554 707.716 

 - gépek, berendezések és 

felszerelések 

1.060.780 - 19.973 1.040.807 929.772 - 110.035 

 - járművek 195.719 - 146.310 49.409 49.976 567 

 - tenyészállatok 134  134  -134 

 - beruházás, felújítás 1.949.462 - 101.320 1.848.142 1.511.620 - 336.522 

Befektetett pénzügyi eszközök 1.375.357 - 100 1.375.257 1.295.711 -79.546 

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 

koncesszióba adott eszközök 

27.686.769 -11.783.195 15.903.574 16.077.584 174.010 

Befektetett eszközök összesen: 112.685.494 - 12.214.194 100.471.300 100.831.347 360.047 

Készletek 63.288 - 304 62.984 45.498 - 17.486 

Követelések 1.118.890 - 490.764 628.126 879.260 251.134 



Értékpapírok 414.223  414.223 414.223  

Pénzeszközök 3.052.335 - 1.027.625 2.024.710 2.637.528 612.818 

Egyéb aktív pénzügyi elsz. 144.653 - 1.219 143.434 195.126 51.692 

Forgóeszközök összesen: 4.793.389 - 1.519.912 3.273.477 4.171.635 898.158 

Eszközök összesen: 117.478.883 -13.734.106 103.744.777 105.002.982 1.258.205 

                                                                                                        

A 2012. évi jogszabályi változásokból következően - az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Kormány rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségeiről szóló 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet - az önkormányzat 

költségvetése már nem tartalmazza a roma nemzetiségi önkormányzat és a helyi 

önkormányzat társulásainak költségvetését. Ezek a szervezetek az államháztartás önálló 

alrendszereivé váltak, önállóan teljesítik elemi költségvetési és beszámolási 

kötelezettségeiket, vagyonuk sem szerepel már az önkormányzat nyilvántartásában. A Városi 

Tűzoltóság 2012. január 1-én kikerült az önkormányzat irányítása alól, így vagyona a 2011. 

december 31-i záró adatokban szerepel még, de a 2012. évi nyitó adatok már nem 

tartalmazzák.  

A jogszabályi változás miatt összességében 13.734.106 eFt-tal csökkent a vagyonállomány, a 

2012. évi változást eredményező tényezőket a csökkentett összeghez képest vizsgáljuk a 

továbbiakban. Összességében az önkormányzat vagyona 1,2 %-kal nőtt 2012. évben, ezen 

belül a befektetett eszközök állománya kisebb mértékben, a forgóeszközök állománya 

jelentősen növekedett.  

 

Befektetett eszközök: 

1. Az immateriális javak körében az új számítástechnikai programok, a szabályozási terv 

módosításai szerepelnek növelő tételként. Csökkentő tételek között legjelentősebb az   

elszámolt értékcsökkenés és a selejtezés.   Összességében   10,4 %-kal növekedett  év végére 

a mérleg szerinti érték. 

 

2. A tárgyi eszközök két időpont közötti értéke jelentősen növekedett, amit főként az 

önkormányzatnál  és intézményeinél az  ingatlanok  állományának változása eredményezett. 

        -  Az  ingatlanok  és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya jelentősen növekedett 

(707.716 eFt). Növelő tételként jelent meg a város tulajdonában lévő ingatlanokon 

végrehajtott felújítások értéke, valamint több nagy értékű beruházás üzembe helyezése 

( Kis utcai óvoda fejlesztése, a Göcseji u.-Mártírok u. csomópont,a Hock J.u.- Bíbor u. 

csomópont, a Mátyás király úti orvosi rendelő, a Zala jobb parti városrészben 

csapadékvíz elvezetés, a Piac tér rekonstrukciója, a Budai Nagy A. u. felszíni parkoló). 

A város több pontján út- és járdaépítések, parkoló-építések és  felújítások, játszótér 

fejlesztések, parkosítások  valósultak meg. Csökkenést jelentett az üzemeltetésre 

átadott ingatlanok értéke. Az intézményekben is voltak jelentős beruházások és 

felújítások, melyek növelték az év végi állományt, ezeket ismertettünk a költségvetési 

szervek gazdálkodásáról szóló fejezetben.  

 A gépek, berendezések, felszerelések körében az új beszerzések ellenére az év végi 

állomány 110.035 eFt-tal csökkent, mivel az elszámolt értékcsökkenés és a 

térítésmentes átadás összege meghaladta a beszerzések összegét. Az önkormányzatnál 

parkok, játszóterek új eszközeinek (padok, játszóeszközök) beszerzése jelentett 

növekedést. A Polgármesteri Hivatalnál az állományban növekedést eredményezett 

különböző számítástechnikai eszközök és bútorok vásárlása.  A költségvetési 

szerveknél az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközök, oktatási segédeszközök, 

számítástechnikai eszközök és bútorok beszerzésére került sor, melyekhez elsősorban 

szakképzési és pályázaton nyert pénzeszközök biztosítottak forrást. Növekedést 



jelentett a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház esetében a volt megyei 

önkormányzat tulajdonában lévő gépek, berendezések térítésmentes átvétele mintegy 

80 millió Ft értékben. 

   A járművek állományában alig volt változás,  567 eFt volt a növekedés. Az év során az 

új járművek beszerzése növelte, a lecserélt, illetve feleslegessé vált járművek 

értékesítése és az elszámolt értékcsökkenési leírás csökkentette az év végi állományt. 

A Hivatalnál két új gépjármű beszerzésére került sor, a lecserélt gépjárművet pedig 

értékesítették. A Gondozási Központ ételszállító autót vásárolt. A Páterdombi 

Szakképző Iskola használt kistraktort értékesített. 

-  A befejezetlen beruházások állománya jelentősen csökkent az előző év végi értékhez 

képest ( -336.522 eFt), mivel több nagyobb volumenű beruházás  üzembe helyezése 

megtörtént.  

3.  A befektetett pénzügyi eszközök állományában csökkenés történt 2012. évben. A 

részesedések esetében értékvesztés elszámolása miatt csökkent az állomány. A Városi 

Televízió Kft. esetében a korábbi értékvesztés visszaírásra került. A Rába Rt. 2.852 eFt 

névértékű részvényei értékesítésre kerültek, még 2011. évben a Magyar Állam vételi 

szándékot jelentett be a részvényekre, az eladást a közgyűlés engedélyezte, pénzügyi 

lebonyolítására  2012. évben került sor. A Zalavíz Zrt. esetében 4.900 eFt összegben 

vásároltunk részvényt, így minimálisan növekedett az önkormányzat részesedése a 

gazdasági társaságban. 

       Az  adott kölcsönök  állományában 17.094 eFt összegű csökkenés történt annak 

eredményeképpen, hogy  a törlesztések összege meghaladta az újonnan kiadott kölcsönök 

összegét mind az első lakáshoz jutók támogatása, mind a  dolgozói lakásépítési és  -

vásárlási támogatás esetében. 

 

4. Az üzemeltetésre és vagyonkezelésre átadott eszközök állományában növekedés történt 

(174.010 eFt).  A város több pontján megvalósult víz és szennyvíz beruházásokkal 

létrehozott létesítményeket a Zalavíz Zrt. részére üzemeltetésre átadta az önkormányzat. 

Az Aquaparkban beszerzett nagy értékű eszközök üzemeltetésre az Egerszeg Sport és 

Turizmus Kft. részére kerültek átadásra. Csökkentő tétel volt az üzemeltetésre átadott 

eszközök állományában az elszámolt értékcsökkenési leírás. 

      

  A forgóeszközök állománya jelentősen növekedett az előző év végi állományhoz viszonyítva. 

A készletek állományában csökkenést eredményezett a még az önkormányzat tulajdonában 

lévő Mártírok úti üzlet értékesítése.  A követelések állománya ugyan növekedett, de ezt az 

eredményezte, hogy az Első Egerszegi Hitel Zrt. 290 millió Ft-os alaptőkéjét el kellett 

különíteni, a cégbírósági bejegyzés azonban 2012. év végéig nem történt meg. A következetes 

behajtói tevékenység ellenére továbbra is jelentős a helyi adóknál és a LÉSZ Kft-nél 

nyilvántartott tartozások összege. Az értékpapírok állományban nem volt változás. A 

pénzeszközök állománya nőtt 612.818 eFt-tal, mivel 2012. december 18-án került átutalásra a 

800 millió Ft összegű kormányzati támogatás a 2013. évi kötelezően ellátandó feladatok 

kiegészítő finanszírozásaként. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata pénzügyi helyzetének Állami 

Számvevőszéki ellenőrzéséről készül jelentés javaslatainak hasznosítására Intézkedési terv  

készült. Az Intézkedési terv egy olyan program készítését írta elő, melynek segítségével 

biztosítható az önkormányzati működés pénzügyi egyensúlyának hosszú távú 

fenntarthatósága. A szervezeti egységek vezetőinek bevonásával készített Cselekvési program 

az egyes szervezeti egységek részére feladatokat határozott meg, melyről beszámolási 

kötelezettséggel tartoznak. Az Intézkedési tervben meghatározott feladatok közül az éves 



beszámolóhoz kapcsolódóan három témakör felülvizsgálata, illetve értékelése aktuális, 

melyről az alábbiakban tájékoztatjuk a Közgyűlést:  

 

I.  Előírás három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási terv 

készítése, amely figyelembe veszi a kötelezettségek éven belüli és túli felmerülését, a 

források számszerűsített megjelölésével. Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi 

önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban 

állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 

jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a  Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét. A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormány 

rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak 

figyelembe vételével eleget tettünk a közgyűlés 6/2012.(II.02.) sz. határozatának 2. 

pontjában fogadta el. Az önkormányzat saját bevételei a módosított előirányzatot 

meghaladóan,  a hitel és kölcsön törlesztési  kötelezettségek teljesítése  a tervezett szinten 

valósult meg. A saját bevételeken belül a helyi adókból származó bevétel kedvezően 

alakult, a módosított előirányzat 113,9 %-a folyt be. A tárgyi eszközök értékesítésből és a 

vagyonhasznosításból származó bevétel elmaradását elsősorban az ingatlaneladásból 

tervezett bevétel elmaradása okozta, a tervezett 310 millió Ft bevételből mindössze 68,7 

millió Ft-ot sikerült realizálni. A bevételként terveztünk a  Zalavíz Zrt. által fizetendő 

osztalékot 100 millió Ft összegben, aminek a megfizetése 2013. évre tolódott át, és ebben 

az évben a 2013. évre áthúzódó fejlesztési feladatok forrásául szolgál. 

     A tervezett hiteltörlesztés 256.586 eFt-os összegéből 256.177 eFt volt a teljesítés, ami 

tartalmazta a 15.151 eFt összegű PHARE kölcsön törlesztését is. A tervezett 77. 500 eFt 

pénzügyi lízing kötelezettségből az euro árfolyam változásából adódóan 74.994 eFt-ot 

kellett teljesíteni. 

 

II. Értékelni kell az önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges 

belső és külső források rendelkezésre állását. A beruházásokhoz, felújításokhoz 

figyelembe vett pályázati támogatások lehívása a megkötött támogatási szerződések 

alapján, a fejlesztési hitelek igénybevétele a hitelszerződések szerint a kivitelezéssel 

összhangban folyamatosan történik. A 2012. évi új feladatokhoz kapcsolódó 

hitelszerződés is megkötésre került. A forrásként figyelembe vett saját felhalmozási 

bevételek közül az ingatlanértékesítés és osztalék bevétel maradt el a tervezettől, amit a 

beruházások megvalósulásának üteme és egyéb kiadási megtakarítások, illetve egyes 

bevételi tételek többlete kompenzált. 

 

III. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az árfolyam- és kamatváltozásokból eredő 

kockázatokat, annak érdekében, hogy a hitelekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségének 

eleget tudjon tenni az önkormányzat. Az önkormányzat által felvett fejlesztési hitelek  

kedvező kamatozásúak, a fix kamat mellett változó elemet az EURIBOR mértéke jelent. 

A 3 havi EURIBOR az elmúlt évben folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, a 2012. 

I. negyedévében érvényes 1,387 %-ról 2012. IV. negyedévre 0,22 %-ra változott. A 

csökkenő kamatszint mellett a kamatfizetéshez tervezett összeg nem került teljes 

mértékben felhasználásra.  

 

 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat:  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a  alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható  következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a 

rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket 

befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás  

elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához 

szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

A 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak 

törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés 

alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. 

törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§ (2) bekezdése alapján ha a 

zárszámadás elkészítését határidőre nem teljesíti az önkormányzat, a határidőt követő 

hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében 

finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre álltak. 

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a rendelet bemutatja a 2012. évi költségvetés 

végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult 

bevételeket és kiadásokat, valamint megállapítja a 2012. évi pénzmaradvány és vállalkozási 

maradvány összegét. 

A rendelet környezeti és egészségi hatása:  nincs. 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 

 

Egyeztetési kötelezettség: 

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv.  37. § (4) bekezdése szerint a gazdasági 

előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell 

kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezet, 

valamint a gazdasági kamara véleményét. Fentiek alapján  jelen előterjesztés megküldésre 

került  a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  és Zala Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezete részére. A Zalaegerszegi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat és a településrészi önkormányzatok részére a rendelet-tervezet megküldésre 

került.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           2. számú melléklet 

 

Tájékoztató az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

 2012. évi beszámolóiról 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A gazdálkodásról szóló éves beszámolóval egyidejűleg tájékoztatást kell adni a képviselő-

testület részére az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok előző évi gazdálkodásáról, e  

kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának nyolc egyszemélyes tulajdonú 

gazdasági társasága 2012. évben 3.497.898.eFt bevételt ért el (értve ez alatt a nettó árbevételt, 

az egyéb bevételeket, a pénzügyi műveletek bevételeit és a rendkívüli bevételeket), amely a 

tavalyi bázishoz képest 107,8 %-os teljesítést jelent.  A 2011. évi összes bevétel 3.245.006eFt 

volt, a bővülés mértéke infláció felettinek mondható.  

 

A bevételeket illetően a tervezetthez viszonyított egyértelműen komoly mértékű lemaradás 

csak a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. tekintetében állapítható meg, amely vállalkozás a 

tervezettnek mintegy 68%-át realizálta. Bár meg kell jegyezni, hogy 2012. végén sikeres 

tárgyalások után 2013-ban bevételeket eredményező szerződéskötésekre került sor.  

Jelentős mértékben túlteljesítette tavalyi bevételeit a Városgazdálkodási Kft., a Zalaegerszegi 

Televízió Kft., az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. valamint a Kvártélyház Kft., illetve 

módosított üzleti tervét mintegy 12%-kal sikeresen túlteljesítette a Kontakt Humán Kft.  

 

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-nél a laktanya bérleti díj bevételéből 8.227 eFt, az 

inkubátorház üzemeltetéséből 22.459 eFt árbevétel keletkezett. A vagyongazdálkodási 

feladatok megvalósításából 2.000 eFt árbevételt terveztek, melyből 1.948 eFt folyt be. A 

belváros-rehabilitációs program projektmenedzsmenti feladatainak elvégzésére 21.000 eFt 

árbevételt terveztek, ezen a címen 17.837 eFt árbevétel keletkezett. Városfejlesztő Zrt. látja el 

a Inkubátorház bővítésének 2.000 e Ft árbevételt indukáló projektmenedzsmenti feladatait, az 

ehhez kapcsolódó Támogatási Szerződés 2012. július 30-án aláírásra került, a pályázat 

elszámolási rendszere miatt ezen összeg csak 2013-ban fogja éreztetni árbevétel növelő 

hatását. Az északi iparterületi ingatlaneladásából 41.380 eFt árbevétel szerepel a társaság 

tervében, 2012. decemberében adásvételi szerződést kötöttek az északi iparterületen 3 db, 

összesen 6.233 m
2
 nagyságú telekre, valamint adásvételi előszerződést egy 8.230 m2 

nagyságú telekre. Az adásvételből 36.158 eFt árbevétel várható, mely csak 2013. évben 

realizálódik. A befektetés támogató program működtetése és végrehajtása a cég egyik fő 

feladata, mely tevékenységből 2012. évre 4.000 eFt árbevételt tervezett a társaság, 2012-ben 

6.000 eFt árbevétel realizálódott. Sütő utcai, nem értékesített ingatlanokból (9db 

gépkocsibeálló, 5db tároló) 1.890 eFt árbevétel keletkezett, 1 tároló és 1 gépkocsi beálló 

értékesítéséből. Sütő utcai ingatlanok bérbeadásából 600 eFt árbevételt tervezett a társaság, 

melyből 465 eFt folyt be. Továbbszámlázott szolgáltatásból (Laktanya, Inkubátorház 

közműhasználati díjak) 7.733 eFt realizálódott. Egyéb árbevétel (pályázati dokumentumok 

értékesítése) 566 e Ft.  

 

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. bevételei a bázist 24,6 %-kal haladják meg. A társaság 

mindhárom divíziója (Sportcsarnok, Fedett Uszoda, Aquacity) a várakozásokon felül 

teljesített. A Sportcsarnok bevételi többlete elsősorban a mérkőzésrendezési szolgáltatásoknak 

köszönhető, a tervezett 13.000 eFt-tal szemben 55.323.869 Ft-ban realizálódott. A Fedett 

Uszoda esetében a 2011. év vége felé jelentkező erősen csökkenő tendenciát sikerült 



visszafordítani az uszoda átszervezésével, melynek eredményeként a szolgáltatásokból 

származó árbevétel a tervezetthez képest 29,8%-kal, 29.186.569 Ft-ra nőtt. 

  

A LÉSZ Kft. társasági szintű árbevétel 413.429 eFt, mely a tervhez viszonyítva kismértékű, 

1,6 %-os elmaradást jelent. A nettó árbevétel összege 247.907 eFt, mely 2 %-kal alacsonyabb 

a tervezettnél. Az elmaradás gyakorlatilag az építőipari tevékenység jelentős – 12,4 %-os 

árbevétel csökkenésének következménye. A pénzügyi műveletek bevétele nem érte el a 

tervezett szintet: a lakbér és lakáshasználati díjak kedvezőtlen alakulása miatt - 2012-ben nem 

volt lakbéremelés, csak az ÁFA miatti 2%-os korrekcióra került sor a rendelet értelmében - 

melyet a helyiségbérleti díjak 2 %-os túlteljesítése nem tudott ellensúlyozni. Így a bérleti 

díjak összességében 2,8 %-kal maradtak el a tervezett összegtől. A tervadathoz képest az 

előző évi maradvány lényeges eltérést mutat, hiszen terv szintű 6.754 eFt-os többlethez képest 

a tényszám – 17.824 eFt lett. A magas eltérés oka, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával megegyezően az 1 éven túli bérleti díj tartozások után értékvesztést 

számoltunk el. Az építőipari tevékenység árbevétele közel 9 millió Ft-tal maradt el az üzleti 

tervben szerepeltetett összegtől. Ennek oka, hogy az ágazatra jellemző visszaesés a 

beszámolási időszakban sem mérséklődött, továbbá az építőiparhoz kapcsolódó pályázati 

lehetőségek is beszűkültek. Egyéb tevékenységek bevételei között a társaság tulajdonában 

lévő ingatlanok (Pázmány P. u. 8-10-12, Vágóhíd u. 16.) hasznosításának bevételei, valamint 

a telephelyi bérlőknek továbbszámlázott közüzemi díjak szerepelnek. A 2,4 %-os elmaradás 

oka a bérleti díjak emelésének elmaradása.. Érdeklődés hiánya miatt az Kert utcai irodaház II. 

emeletén található üres irodákat egyenlőre nem kerültek kiadásra, a telephelyen található 

kiadható raktárak, műhelyek kihasználtsága az év során közel 100%-os volt. Az egyéb 

bevételek között legnagyobb súllyal a lakottan értékesített lakásokhoz kapcsolódó követelés 

értékesítése (4.784 eFt), tárgyi eszköz – állvány és személygépkocsi- értékesítés bevétele 

1120 eFt, peres ügyekkel kapcsolatban megtérült járulékos költségek és késedelmi kamat 

összege:(1.282 eFt), továbbá biztosítások visszavásárlásából származó összeg szerepel. A 

bérleti díj bevételek a tervben szereplő 117.836 eFt-tal szemben 114.595 eFt-ra teljesültek. 

Ezen belül a lakbér és használati díj előírás 4,1 %-os elmaradást, míg a helyiségbérleti díj 2 

%-os túlteljesítést mutat a tervhez viszonyítva. Az előírások alacsonyabb teljesítése a 

lakásállomány csökkenésének is következménye. 2012. évben 25 lakással csökkent az 

állomány, részben értékesítés, részben bontás, illetve kezelésből történt kivonás miatt. A 

fizetési hajlandóság 2011. és 2012. év viszonylatában romlott. Míg a bázisul szolgáló 2011. 

évben az évi kiszámlázott lakbérek és használati díjak 79,7 %-át, 2012. évben már csak 78,1 

%-át fizették be a bérlők. Ez a tendencia a támogatással épült épületekben lakóknál is 

folytatódott: míg a korábbi 94,15 %-os teljesítés helyett a tárgyévben csupán 91,34 %-a 

realizálódott a havi számlázott díjaknak. 2012. második félévétől a felszólításokon, és 

megindítható jogi eljárásokon kívül személyes felkeresésekkel, telefonos megkeresésekkel 

próbálja a társaság fizetési morált javítani, ennek eredményessége érdekében 2013. januárjától 

megfelelő gyakorlattal rendelkező állandó kolléga került alkalmazásba. 

 

A Kontakt Nonprofit Kft 2012. évi bevételei 49 %-ban árbevételből és 48 %-ban különféle 

támogatásokból származtak. Az árbevétel több mint fele munkaerő kölcsönzési 

tevékenységből származik, a támogatások legnagyobb részét pedig a munkaügyi központ és 

az önkormányzat közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásai teszik ki. A 2012. évi terv a 

Flextronics Kft létszámleépítése ill. elmaradt megrendelései miatt módosításra került, ezt a 

módosított tervet sikerült megvalósítani. A 2012. évi üzleti terv alapján is a társaság kiemelt 

feladatai közé tartozott Zalaegerszeg – köztisztaság területén való, így pl.: graffiti eltávolítás, 

szennymarás-rágógumi eltávolítás, emlékmű tisztítás – gondozása, ill. az árvíz-megelőzési, 

csapadékvíz elvezetési munkálatok folytatása. Az elvégzett munkák piaci értéke bruttó 21.1 



millió forint A közfoglalkoztatásban ill. a közérdekű foglalkoztatásban átlagosan 4 hónapos 

munkaviszony volt a jellemző, 324 főt érintett. 32 önkormányzati intézménynél 2012-ben 160 

főt foglalkoztatott, a foglalkoztatás átlagos időtartama 3,7 hónap, az éves átlaglétszám 49 fő, 

jellemző munkakörök: takarító, közterület fenntartó, irodai kisegítő, karbantartó, betanított 

munkás, pedagógus asszisztens, szociális asszisztens.  

 

A Városgazdálkodási Kft. értékesítési nettó árbevétele 2012-en 694.052 e Ft-ot tett ki, amely 

a 2011-es bázishoz (514.457 eFt) 34,9 %-os túlteljesítést mutat., amelyből 248.191 eFt-ot a 

parkoló ágazat eredményezett. A közterület és parkfenntartási ágazat árbevétele 248.173 eFt, 

amely 0,29%-kal alacsonyabb a bázisidőszaki értéknél A kegyeleti ágazat árbevétele a 

bázisidőszakhoz viszonyítva kismértékben, 0,68 %-kal, 183.667 eFt-ra emelkedett. Az ágazat 

árbevétele főként a temetők üzemeltetéséből, fenntartásából (36.961 eFt) és a kegyeleti 

szolgáltatásokból (146.645 eFt) származott. A kegyeleti szolgáltatás vonatkozásában 

elmondható, hogy a temetkezési szokások változása– a gazdasági helyzet, lakossági 

vásárlóerő csökkenéséből adódóan – alacsonyabb szolgáltatási díjjal bíró urnás temetések 

irányába tolódott el. A parkolási tevékenység árbevétele jelentős mértékben, 253,01%-kal, 

248.191 e Ft-ra emelkedett. A kiugróan magas növekedést egyrészt a bázisidőszak rövid 

volta,másrészt az önkormányzati elszámolások 2012. január 1-i változása okozta, melynek 

értelmében az önkormányzat tulajdonában lévő felszíni parkolók parkolási díját és a 

bírságokat a társaság saját számlás bizományosi konstrukció keretében számolja el. Így a 

2012. évi árbevétel 2 nagy csoportra osztható: beszedett parkolási díjak és bírságok (157.641 

e Ft), valamint a parkolók üzemeltetésének árbevétele (90.550 e Ft). A társaság 2012-ben 

6.398 eFt egyéb bevételt ért el, amelynek döntő része a bérkompenzációs pályázaton elnyert 

2.966 eFt összegű támogatás ill. tárgyi eszköz értékesítéséből származott.  

 

A ZTV Kft. 2012. évi összes bevétele a mind a tervezettet, mind az előző évi bázist 

lényegesen  meghaladó szintet mutat. Az összes bevételen belül jelentősen növekedett az 

értékesítés nettó árbevétele, (bérmunka, reklám, referenciafilmek, képújság, stb.) másik része 

önkormányzati támogatás és pályázati bevétel. A bevételek gyarapodása az újonnan 

megkötött szerződésnek köszönhető. A tárgyévi nettó árbevétel 52.254 eFt volt, a tavaly egész 

évi 16.182 e Ft-tal szemben. Az egyéb bevételek ez előző évihez viszonyítva kb. 12%-val 

csökkentek.  

 

A Zala-Depo Kft. tervben szereplő 1.408.055 eFt-os bevételi előirányzatából 1.409.513 eFt 

realizálódott, ami 100,10 %-os teljesítést jelent. Az értékesítés nettó árbevétele az időarányos 

terv alatt, 97,39 %-ban teljesült. A bevétel-elmaradás főbb okai: Vasvár és Keménfa 

települések esetében nem került meghosszabbításra a lakossági közszolgáltatási szerződés, 

bevételkiesése 24.189 eFt, amit 7.491 eFt értékben kompenzált a Söjtör településen végzett 

alvállalkozói szolgáltatás. A közszolgáltatási díjakra az I. félév során alkalmazott díjstop 

15.700 eFt kiesést jelentett. A síkosság-mentesítés bevétele 15.510 eFt-tal kevebb lett az 

elvárttól. Az ipari eredetű szelektív hulladékok kezelése után 2012 évben felfüggesztésre 

került a támogatásfolyósítás, ami 4.286 eFt elmaradást eredményezett. Kettő jelentős hulladék 

kibocsátó vállalkozással (Zalai Nyomda, Müller Drogéria Magyarország Bt.) létrejött 

szerződés eredményeként 34.236 eFt többlet árbevételt sikerült elérni, elsősorban a 

szelektíven gyűjtött hulladékok értékesítése révén. További 18.583 eFt árbevétel kiesést 

jelentett a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt jelentkező megrendelés csökkenések (pl: 

építőipari hulladékok szállítása, átvétele, törmelékhasznosítás) amelynek hatása az átvett 

hulladék mennyiségben is látható. Az egyéb bevételek tervet meghaladóan teljesültek: a 

fizetési felszólítókban kiterhelt felszólítási költség és késedelmi kamat befizetésekből 3 millió 

Ft bevétel származott. A korengedményes nyugdíjazások miatti dolgozói befizetések összege 



2,8 millió Ft. A kiegyenlítés miatti értékvesztés átvezetés összege 5,2 millió Ft volt. A 

tárgyidőszakban 3 dolgozó után kapott bértámogatás összege elérte az 1,5 millió Ft-ot. 

Tárgyidőszak kamatbevétele 2,3 millió Ft, a realizált árfolyamnyereség összege 3,8 eFt. A 

saját termelésű készletek állományában bekövetkezett növekmény összege 13,3 millió Ft volt, 

mely csaknem kizárólagosan az elkészült komposzt készletnövekedéséből adódott. Részben 

vagy egészben saját előállításban valósult meg egy dózer motorfelújítása, a Paal bálázó és 

három tehergépkocsi felújítása valamint a depóra a röpszemétfogó építése. Ezek értéke 

összesen 9,5 millió Ft. 

 

A Kvártélyház Kft. bevételei 92.800 eFt összegben realizálódtak, ez 28 %-kal több az előző 

évinél, és 67 %-kal haladja meg a 2012. évi tervszámot. Az összes bevételből 45.451 eFt-ot 

tett ki az értékesítés nettó árbevétel és 47.165 eFt-ot az egyéb bevételek.  

 

A gazdasági társaságok 2012. évi összesített mérleg szerinti eredménye 13.303 eFt nyereség. 

A tavalyi év mérleg szerinti eredménye 122.693 eFt volt. A cégek összevont mérleg szerinti 

eredménypozíciója egy év alatt gyakorlatilag 110 millió forinttal romlott.  

 

A Városgazdálkodási Kft 2012. évet 20.331 eFt adózás előtti nyereséggel zárta, amely a 

bázisidőszak (4.096eFt) azonos adatánál kedvezőbb. A nyereségesség, jövedelmezőség 

növekedése több tényezőre vezethető vissza, mint például a 2011. II. félévében újonnan 

megjelenő parkolási tevékenység. 

 

A Zala-Depo Kft. mérleg szerinti eredménye 2012.-ben 5.450 eFt, ami a tervezettet összeg 

47,9 %-a, mely a változó gazdasági környezetnek és a megváltozott szabályozási feltételeknek 

tudható be.  

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2012. évi -11.157 eFt-os vesztesége egyértelműen az 

elmaradó árbevételeknek tudható be. A tavalyi év mérleg szerinti eredménye -11.498 eFt volt, 

ez enyhe javulást jelez..   

 

A LÉSZ Kft. üzemi eredménye 425 eFt, adózás előtti eredménye 275 eFt amelyet némiképp 

gyengített a pénzügyi műveletek 108 eFt-os vesztesége. Az anyagjellegű ráfordítások a 

társaság egészére vonatkozóan a tervezettől kis mértékben elmaradtak. A tényleges 

anyagköltség meghaladta a tervezett értéket, pl. az energiafelhasználás tervezettnél magasabb 

szintje miatt, ugyanakkor az igénybe vett szolgáltatások értéke a tervezett 84,7%-a, itt 

feltehetően az. építőipar felhasználása alacsonyabb a tervezettnél. Egyéb bevételek – melyek a 

tervhez képest jelentős pluszt mutatnak, ugyanakkor az előző évi összegnek csak 43,6%-át 

teszik ki - között legnagyobb súllyal a lakottan értékesített lakásokhoz kapcsolódó 

követelések értékesítésének bevétele (4.874 eFt) szerepel. 

 

A Kontakt Nonprofit Kft. 2012.évi mérleg szeinti eredménye -15.358 eFt veszteség, melyben 

érződik a Flextronics Kft. megrendelés elmaradásaiak kedvezőtlen hatása. 

 

A Zalaegerszegi Televízió Kft. mérleg szerinti nyeresége 12.755 eFt, a bázis évi 491 eFt-val 

szemben, köszönhetően a jelentősen megnövekedett nettó árbevételnek és a szigorú költség 

gazdálkodásnak. 

 

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2012. évi -1.337 eFt-os mérleg szerinti eredménye 

jelentős veszteségcsökkenést mutat. Kialakulásában feltehetően a sportszolgáltatásokhoz 

kötődő nettó árbevétel növekedés játszott döntő szerepet. 



A Kvártélyház Kft. mérleg szerinti nyeresége 5.670 eFt, a tervezett 3.604 eFt eredménnyel 

illetve a bázis évi 2.394 eFt nyereséggel szemben. 

    

Az egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságok tevékenysége az üzemi eredmény szintjén 

összességében nagyon hasonló ahhoz, mint amit a mérlegszerinti eredmény vizsgálata mutat,  

ez az eredménykategória is hasonló mértékben csökkent. A cégek összességében mindkét 

eredménykategóriában hasonló nagyságrendű nyereséget értek el. Jelentős eltérés az 

eredménykategóriák között általában csak az elszámolt társasági adókötelezettség miatt van, 

tekintettel arra hogy a cégek eladósodottsága minimális.  

 

A gazdasági társaságok helyzetét nem csak bevételeik és mérleg szerinti eredményük, hanem 

követeléseik és tartozásaik állománya valamint pénzeszközeik alakulása is jellemzi. Az 

2012.évben a társaságok követeléseinek állománya mindösszesen7,3 %-kal nőtt, tartozásaik 

54,9 %-kal növekedtek, pénzügyi eszközeik nagysága mindössze 2,1%-kal nőtt, tehát a 

társaságok összevont pénzügyi pozíciója a nagyobb kötelezettségszint felé mozdult.  

 

Összességében a gazdasági társaságok 2012. évi beszámolói alapján megállapítható, hogy az 

összes bevételek tekintetében az inflációt meghaladó mértékű növekedést értek el a bázishoz 

viszonyítva, a terv tekintetében 10 %-os túlteljesítést tudtak felmutatni, ugyanakkor 5 

vállalkozás (Városgazdálkodási Kft., Városfejlesztő Zrt, Egerszegi Sport és Turizmus Kft., 

Zala-Depo Kft, LÉSZ Kft.) kötelezettségei 10%-ot meghaladó mértékben nőttek.  

                                 

 

 

                                                                                                              



 

        
        

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok összesített bevétel adatai (adatok ezer 

forintban) 

  Megnevezés 2011.tény 2012.terv 2012.tény 2013.terv 

2012tény/2011

tény 

2012.tény/2012

terv 

1. 

Városgazdálkodási 

Kft. 520717 619810 706886 632398 135,8 114,0 

2. Zala-Depo Kft 1542009 1408055 1409513 1424704 91,4 100,1 

3. 

Kontakt Humán 

Kft. 294573 202841 227049 181433 77,1 111,9 

4. Városfejlesztő Zrt. 73677 100580 68378 140638 92,8 68,0 

5. LÉSZ Kft. 439781 420489 414967 419738 94,4 98,7 

6. 

Egerszegi Sp. és 

Tur.Kft. 331369 291408 498448 309144 150,4 171,0 

7. Kvártélyház Kft. 72798 55500 92800 55500 127,5 167,2 

8. ZTV 74602 89100 103875 92400 139,2 116,6 

  Összesen: 3349526 3187783 3521916 3255955 105,1 110,5 

        

        

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok összesített mérleg szerinti eredmény 

adatai (adatok ezer forintban) 

  Megnevezés 2011.tény 2012.terv 2012.tény 2013.terv 

2012tény/2011

tény 

2012.tény/2012

terv 

1. 

Városgazdálkodási 

Kft. 3072 1650 17749 -9838 577,8 1075,7 

2. Zala-Depo Kft 129068 11371 5450 1587 4,2 47,9 

3. 

Kontakt Humán 

Kft. 5075 -18997 -15358 154 -302,6 80,8 

4. Városfejlesztő Zrt. -11498 91 -11157 90 97,0 -12260,4 

5. LÉSZ Kft. 92 -553 -469 421 -509,8 84,8 

6. 

Egerszegi Sp. és 

Tur.Kft. -6001 -23461 -1337 -21353 22,3 5,7 

7. Kvártélyház Kft. 2394 3604 5670 0 236,8 157,3 

8. ZTV. 491 7800 12755 5700 2597,8 163,5 

  Összesen: 122693 -18495 13303 -23239 10,8 -71,9 

        



 

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok összesített üzemi eredmény adatai (adatok 

ezer forintban)    

  Megnevezés 2011. 2012. 2012/2011    

1. 

Városgazdálkodási 

Kft. 2943 21004 713,7    

2. Zala-Depo Kft 133559 12319 9,2    

3. 

Kontakt Humán 

Kft. 1055 -19978 -1893,6    

4. Városfejlesztő Zrt. -10626 -10008 94,2    

5. LÉSZ Kft. 642 425 66,2    

6. 

Egerszegi Sp. és 

Tur.Kft. -5179 -677 13,1    

7. Kvártélyház Kft. 2638 6381 241,9    

8. ZTV. 172 12226 7108,1    

  Összesen: 125204 21692 17,3    

        

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok követelései(adatok ezer forintban)    

  Megnevezés 2011. 2012. 2012/2011    

1. 

Városgazdálkodási 

Kft. 12109 7419 61,3    

2. Zala-Depo Kft 235849 273105 115,8    

3. 

Kontakt Humán 

Kft. 33772 10730 31,8    

4. Városfejlesztő Zrt. 22182 21562 97,2    

5. LÉSZ Kft. 196668 215378 109,5    

6. 

Egerszegi Sp. és 

Tur.Kft. 13632 18168 133,3    

7. Kvártélyház Kft. 2902 2449 84,4    

8. ZTV. 4875 11082 227,3    

  Összesen: 521989 559893 107,3    

        

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok pénzeszközei (adatok ezer forintban)    

  Megnevezés 2011. 2012. 2012/2011    

1. 

Városgazdálkodási 

Kft. 95832 105404 110,0    

2. Zala-Depo Kft 114011 117276 102,9    

3. 

Kontakt Humán 

Kft. 79072 75635 95,7    

4. Városfejlesztő Zrt. 26149 6237 23,9    

5. LÉSZ Kft. 77726 75865 97,6    

6. 

Egerszegi Sp. és 

Tur.Kft. 6652 20602 309,7    

7. Kvártélyház Kft. 1887 3566 189,0    

8. ZTV. 87 5365 6166,7    

  Összesen: 401416 409950 102,1    



 

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok kötelezettségei (adatok ezer forintban)    

  Megnevezés 2011. 2012. 2012/2011    

1. 

Városgazdálkodási 

Kft. 103710 142124 137,0    

2. Zala-Depo Kft 160369 183929 114,7    

3. 

Kontakt Humán 

Kft. 30927 14017 45,3    

4. Városfejlesztő Zrt. 60466 291523 482,1    

5. LÉSZ Kft. 145241 161800 111,4    

6. 

Egerszegi Sp. és 

Tur.Kft. 28201 36995 131,2    

7. Kvártélyház Kft. 5754 2800 48,7    

8. ZTV. 6710 5173 77,1    

  Összesen: 541378 838361 154,9    

        

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok rövid lejáratú kötelezettségei (adatok ezer 

forintban)    

  Megnevezés 2011. 2012. 2012/2011    

1. 

Városgazdálkodási 

Kft. 62784 53164 84,7    

2. Zala-Depo Kft 160369   0,0    

3. 

Kontakt Humán 

Kft. 30927 14017 45,3    

4. Városfejlesztő Zrt. 25240 106834 423,3    

5. LÉSZ Kft. 134334 150981 112,4    

6. 

Egerszegi Sp. és 

Tur.Kft. 28201 36995 131,2    

7. Kvártélyház Kft. 5754 2800 48,7    

8. ZTV. 6710 5173 77,1    

  Összesen: 454319 369964 81,4    

        

Egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok bevételei(adatok ezer forintban)    

  Megnevezés 2011. 2012. 2012/2011    

1. 

Városgazdálkodási 

Kft. 521522 707250 135,6    

2. Zala-Depo Kft 1439090 1386669 96,4    

3. 

Kontakt Humán 

Kft. 294573 227049 77,1    

4. Városfejlesztő Zrt. 73677 68378 92,8    

5. LÉSZ Kft. 438065 413429 94,4    

6. 

Egerszegi Sp. és 

Tur.Kft. 330958 498448 150,6    

7. Kvártélyház Kft. 72519 92800 128,0    

8. ZTV. 74602 103875 139,2    

  Összesen: 3245006 3497898 107,8    



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

20/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló  

64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

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

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

 

1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szakképzési 

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

1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. § 

 

A rendelet hatálya a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és 

működtetett, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, 

meghatározott helyi hiányszakmát oktató szakképző iskolai képzést biztosító 

köznevelési intézményekben tanulmányaikat nappali tagozaton folytató, zalaegerszegi 

lakóhellyel rendelkező tanulókra terjed ki.” 

 

2. § Az R. 2. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[E rendelet alkalmazása szempontjából:] 

„a) Meghatározott helyi hiányszakma: minden olyan OKJ számmal rendelkező, 

iskolarendszerben középfokon oktatott szakma, amelyet Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a helyi 

hiányszakmák körébe sorol a Kormány hiányszakképesítéseket meghatározó 

rendeletében foglaltakat mérlegelve.” 

 

3. § Az R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8. § 

 

Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás a tanuló választása alapján vagy a 

tanuló nevére szóló bankszámlára történő átutalással vagy lakcímére történő 

kiutalással fizethető ki. A szeptember 1- január 31. közötti 5 hónapra elnyert 

szakképzési ösztöndíj támogatás első 2 havi, illetve a február 1-június 30. közötti 5 

hónapra elnyert szakképzési ösztöndíj támogatás első 2 havi összege november 15-ig, 

illetve április 15-ig egy összegben kerül átutalásra, kifizetésre. A további hónapokban 

az átutalás, kifizetés határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja.” 

 

4. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság szünetel:] 

„c) A tanulónak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) 

bekezdés d)-f) pontjában meghatározott jogerős fegyelmi büntetésben való részesítését 

követő félévben.” 

 

(2) Az R. 9. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: 

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

támogatásban részesülő tanulók vonatkozásában a tárgyhót követő hónap 5. napjáig 

írásban tájékoztatja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, 



Kulturális és Sport Bizottságát az (1) bekezdésben meghatározott, az önkormányzati 

szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság szüneteltetését megalapozó 

tényekről, mely alapján a Bizottság dönt az ösztöndíj szüneteltetéséről.” 

 

5. § Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(1) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíjjal támogatott helyi hiányszakmák 

évenkénti meghatározása nem befolyásolja azon meghatározott helyi hiányszakmák 

körét, amelyek alapján korábban önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatások 

már megítélésre kerültek, akkor sem, ha az érintett hiányszakma a következő tanévek 

támogatott körében már nem szerepel. A már egyszer támogatott hiányszakmák 

alapján a támogatások megállapíthatók mindaddig, amíg legalább egy tanuló ilyen 

helyi hiányszakmában folytatja tanulmányait a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ által fenntartott és működtetett, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén működő, szakképző iskolai képzést biztosító köznevelési 

intézményben. 

 

(2) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsága minden év október 31-ig dönt a helyi hiányszakmák körének 

meghatározásáról, módosításáról.” 

 

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

(2) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdésében a „Zalaegerszeg és térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás működési területén” szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi Járás illetékességi 

területén” szövegrész lép. 

 

(3) Hatályát veszti az R. 2-4. számú melléklete. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 



A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 74/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

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

határidejű 188/2005/2., 212/2009., 81/2010., 87/2010/3., 5/2011/II., 

15/2011/2., 199/2011/1., 42/2012., 97/2012/7., 243/2012/2., 25/2013., 

30/2013/2.,  50/2013., 51/2013., 52/2013., 53/2013., 54/2013., 55/2013., 

56/2013., 57/2013., 59/2013., 60/2013., 64/2013/I-IX., XI., XII., 65/2013., 

66/2013., 67/2013/1., 2., 68/2013., 69/2013., 70/2013/1., 71/2013/1., 

72/2013/1. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

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

határozat 4. pontjának végrehajtási határidejét 2013. szeptember 30-ra 

módosítja.  

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2013. számú közgyűlési 

határozat 2. pontjának támogatási megállapodás megkötésére vonatkozó 

határidejét 2013. május 15-re, a tárgyalások eredményéről való 

tájékoztatásra vonatkozó határidejét 2013. június 30-ra módosítja. 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2013. számú közgyűlési 

határozat X. pontjának végrehajtási határidejét 2013. június 15-re módosítja.  
 

Tárgy: ZalavízZrt. részvények értékesítése 

 

ZMJVK 75/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Zalavíz Zrt. 

Zalaszentlászló Önkormányzata és Vindornyaszőlős Önkormányzata részére 

értékesítsen egy - egy részvényt a következő kitétellel: amennyiben a jövőben 

érvényessé váló jogszabályok olyan kitételt tartalmaznak, amelyek ellehetetlenítik a 

Zalavíz Zrt. területükön szolgáltatóként való működését, abban az esetben a 

részvények tulajdonjoga–névértéken, azaz 100.000 Ft összegben – visszakerül 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A közgyűlés felkéri Nagy 

András vezérigazgatót a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: felkérésre: Nagy András vezérigazgató 
 



Tárgy: Rendőrség részére személygépkocsi térítésmentes átadása 

 

ZMJVK 76/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) 

önkormányzati rendelet 13. §-a alapján közfeladat ellátása céljából, a zalaegerszegi 

körzeti megbízottak hatékonyabb munkavégzésének elősegítésére hozzájárul egy 

darab Skoda Fabia 1.4 TSI (2011. május 23-i forgalomba helyezés) személygépkocsi 

térítésmentes átadásához a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, illetve a 

személygépkocsi átadására. 

 

Határidő: 2013. május 18. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

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

gondoskodjon a 2013. évi költségvetés rendelet 7. sz. melléklet 1.16.9/3 soron belül 

2.000.000,-Ft beruházási célú pénzeszköz átadásról beruházási célú kiadásra történő 

átcsoportosításáról. 

 

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Óvodai Gazdasági Ellátó 

Szervezet összevonása 

 

ZMJVK 77/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Óvodai Gazdasági Ellátó 

Szervezetet, mint önálló jogi személyt, önállóan működő és gazdálkodó 

önkormányzati költségvetési szervet 2013. július 31. napjával megszünteti. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Óvodai Gazdasági Ellátó 

Szervezet jogszabályban meghatározott közfeladatait 2013. augusztus 1-jétől a 

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet keretében kívánja biztosítani. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges okiratok elkészítésére és a 

Közgyűlés elé terjesztésére. 

 

 Határidő: 2013. június 20. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó 

Szervezet létszámkeretét az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezetnek a 

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezetbe történő beolvadása miatt 251,5 

fővel megemeli. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás átvezetéséről a 

költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor gondoskodjon. 

 

 Határidő: A költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 



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

Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó 

Szervezetbe történő beolvadásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2013. augusztus 31. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 
 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ és az Öveges József Általános 

Művelődési Központ átszervezése 

 

ZMJVK 78/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre Általános 

Művelődési Központban teljesített óvodai ellátás közfeladatot 2013. augusztus 

1-jétől a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda tagintézményeként kívánja 

biztosítani a jelenlegi feladatellátási hely megtartása mellett. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges okiratok elkészítésére és a 

Közgyűlés elé terjesztésére. 

 

 Határidő: 2013. június 20. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre Általános 

Művelődési Központban teljesített óvodai ellátáshoz kapcsolódó 

óvodapedagógusi létszámkeretet 4 fővel, a fizikai dolgozók létszámkeretét 2 

fővel csökkenti. A Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda óvodapedagógusi 

létszámkeretét 4 fővel, fizikai dolgozók létszámkeretét 2 fővel megemeli.  

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás átvezetéséről a 

költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor gondoskodjon. 

 

 Határidő: A költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József Általános 

Művelődési Központban teljesített óvodai ellátás közfeladatot 2013. augusztus 

1-jétől a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda tagintézményeként kívánja 

biztosítani a jelenlegi feladatellátási hely megtartása mellett. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges okiratok elkészítésére és a 

Közgyűlés elé terjesztésére. 

 

 Határidő: 2013. június 20. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József Általános 

Művelődési Központban teljesített óvodai ellátáshoz kapcsolódó 

óvodapedagógusi létszámkeretet 9 fővel, a fizikai dolgozók létszámkeretét 5 



fővel csökkenti. A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda óvodapedagógusi 

létszámkeretét 9 fővel, fizikai dolgozók létszámkeretét 5 fővel megemeli.  

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás átvezetéséről a 

költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor gondoskodjon. 

 

 Határidő: A költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

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

feladatellátás változásához kapcsolódó költségvetési előirányzatok 

átvezetéséről gondoskodjon. 

 

 Határidő: A költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 
 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Vélemény kiadása köznevelési intézmények átszervezésével kapcsolatban 

 

ZMJVK 79/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ intézményátszervezésre vonatkozó alábbi tervezett 

döntéseivel: 

 

A Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézményből kiválik: 

 

 logopédiai ellátás 

 a konduktív pedagógiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 

Az Apáczai Csere János Gimnázium és Nevelési Tanácsadóból kiválik: 

 

 nevelési tanácsadás 

 

A közgyűlés felkéri az alpolgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Zalaegerszegi Tankerülete értesítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2013. május 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán alpolgármester 

 

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2012. évi prémiumának megállapítása, a 2013. évi üzleti terv véglegesítése 

 

ZMJVK 80/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit 

Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, 



jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2012. évi gazdálkodásáról szóló 

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

mérlegfőösszegét 101.821 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét -15.358 eFt-ban 

állapítja meg azzal a kitétellel, hogy a mérleg szerinti veszteséget 

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

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

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

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 

100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2012. évben már kapott 25% 

előleget, ezért ténylegesen a prémium 75%-a fizethető ki. A közgyűlés felkéri a 

polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2013. 

évi végleges üzleti tervét 181.433 eFt bevétellel és 154 eFt mérleg szerinti 

eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2014. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása, a 2013. évi üzleti terv 

véglegesítése 

 

ZMJVK 81/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

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

felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 

közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 11.536 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 

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

helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 



 Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2013. évi 

előzetes üzleti tervét, melyet ZMJVK 240/2012. (XII.20.) sz. határozatával 

elfogadott, végleges üzleti tervnek tekinti. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, 

hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye 

meg. 

 

 Határidő:  2014. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető   

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2013. évi üzleti tervének véglegesítése 

 

ZMJVK 82/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft. 2013. 

évi, ZMJVK 238/2012. (XII.20.) sz. határozata alapján elfogadott előzetes üzleti 

tervét végleges üzleti tervnek tekinti. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2012. évi 

prémiumának megállapítása, a 2013. évi üzleti terv véglegesítése 

 

ZMJVK 83/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

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

bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. 

ügyvezetőjének a társaság 2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 

közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 424.527 eFt-ban, mérleg szerinti 

eredményét -469 eFt-ban állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy a mérleg 

szerinti veszteséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg.  

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Pais Kornél ügyvezető részére a prémiumalap 

80%-ának a kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2013. évi előzetes 

üzleti tervét – a ZMJVK 236/2012 (XII.20.) sz. határozata alapján 254.663 eFt 



nettó árbevétellel és 421 e Ft adózás előtti eredménnyel - végleges üzleti 

tervnek fogadja el. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2014. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető  

 

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2012. évi prémiumának megállapítása, 2013. évi üzleti terv véglegesítése, az 

alapító okirat módosítása 

 

ZMJVK 84/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

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

Turizmus Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának 

jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2012. évi 

gazdálkodásáról szóló jelentését. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 

1.426.728 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét -1.337 eFt-ban állapítja meg 

azzal, hogy a veszteséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés 

felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős: felkérésre Kugler László ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Kugler László ügyvezető részére a prémiumalap 

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

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2013. május 31. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

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

Kft. 2013.évi előzetes üzleti tervét -21.353 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 

309.144 eFt árbevétellel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2014. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Kugler László ügyvezető   

 

4.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Egerszegi Sport és 

Turizmus Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, 

Stadion u. 3., cégjegyzékszám:20-09-067752, adószám:13955106-2-20) 

alapítója, a társaság Alapító Okiratát 2013. május 09. napjától az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

 

 

 



I./  Az Alapító Okirat 4./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 „4./  A társaság tevékenységi körei: 

46 18’08- Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 

46 90’08- Vegyestermékkörű nagykereskedelem 

47 19’08- Iparcikk jellegű bolti kiskereskedelem 

47 24’08- Kenyér-, pékáru, édesség-kiskereskedelem 

47 51’08-Textil-kiskereskedelem 

47.53’08- Takaró, szőnyeg, fal-, és padlóburkoló kiskereskedelem 

47 59’08- Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem 

47 61’08- Könyv-kiskereskedelem 

47 02’08- Újság, papíráriúkiskereskedelem 

47 63’08- Zene-, videofelvétel kiskereskedelem 

47 72’08- Lábbeli, bőrárú kiskereskedelem 

47 78’08- Egyéb m.n.s. új árú kiskereskedelem 

55 10’08 - Szállodai szolgáltatás 

55 20’08 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

55 30’08 - Kempingszolgáltatás 

55 90’08 - Egyéb szálláshely szolgáltatás 

56 10’08 - Éttermi, mozgó vendéglátás 

56 29’08 - Egyéb vendéglátás 

56 30’08 – Italszolgáltatás 

63 99’08 – Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 

68 20’08 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

68 32’08 – Ingatlankezelés 

70 10’08 – Üzletvezetés 

73 11’08 - Reklámügynöki tevékenység 

73 12’08 – Médiareklám 

74 90’08 - Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 

77 21’08 - Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

77 29’08 - Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

77 32’08 - Építőipari gép kölcsönzése 

77 39’08 - Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

79 90’08 – Egyéb foglalás 

77 40’08 - Immateriális javak kölcsönzése 

81 10’08 – Építményüzemeltetés 

82 19’08 - Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

82 30’08 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82 99’08 - Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85 51’08 - Sport, szabadidős képzés 

86 90’08 - Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

93 11’08 - Sportlétesítmény működtetése 

93 12’08 - Sportegyesületi tevékenység 

93 19’08 - Egyéb sporttevékenység 

93 21’08 - Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 

93 29’08 - Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 



96 02’08 - Fodrászat, szépségápolás 

96 04’08 - Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

96 09’08 - Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 

 

A társaság fő tevékenysége: 9319’08 Egyéb sporttevékenység 

(főtevékenység)”  

 

II./  Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 

 

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt az alapító okirat módosításával kapcsolatosan 

szükséges minden további intézkedés megtételére, a polgármestert a dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő:  2013. május 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

                felkérésre: Kugler László ügyvezető 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2012. évi beszámolójának elfogadása, a 

vezérigazgató 2012. évi prémiumának megállapítása, a 2013. évi üzleti terv véglegesítése 

 

ZMJVK 85/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának 

jelentését, jóváhagyja a vezérigazgatónak a társaság 2012. évi gazdálkodásáról 

szóló jelentését. A közgyűlés a Zrt. mérlegfőösszegét 687.683 eFt-ban, mérleg 

szerinti eredményét -11.157 eFt-ban állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy a 

mérleg szerinti veszteséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés 

felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges lépéseket tegye meg.  

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján Oláh Gábor vezérigazgató részére éves személyi alapbére 30 

%-ának megfelelő mértékű prémium kifizetését engedélyezi. A közgyűlés 

felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. 2013. évi előzetes üzleti tervét – ZMJVK 239/2012 (XII.20.) sz. határozata 

szerint 138.096 eFt nettó árbevétellel és 90 eFt mérleg szerinti eredménnyel - 

végleges üzleti tervnek fogadja el. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 



 Határidő:  2014. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

Tárgy: Épületfeltüntetés és földhasználati jog alapítása a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. javára a zalaegerszegi 0792/15 hrsz-ú ingatlanon (Inkubátorház bővítés) 

 

ZMJVK 86/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

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

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. az Inkubátorház bővítését a Forrás Bt. (8900 

Zalaegerszeg, Göcsej-Pataki u. 27.) által 6-7/2013. munkaszámon készített, a 

0792/15 helyrajzi számú földrészleten lévő önálló tulajdonú épületekről 

megnevezésű változási vázrajz alapján az ingatlan-nyilvántartásban feltüntesse. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató  

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. az Inkubátorház bővítése vonatkozásában az épületek által 

elfoglalt 3660 m
2
 területrészre – az épület fennállásáig – földhasználati jogot 

jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 

 Határidő:  2013. május 31.  

 Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.-vel a Zalaegerszegi Inkubátorház bővítése 

tárgyában kötendő épületfeltüntetési és földhasználati jogot alapító szerződés 

aláírására azzal, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. javára ingyenes földhasználati jogot biztosít, 

melynek a 2.287.500,- Ft-ban meghatározott értéke után számított 617.625,- Ft 

ÁFA összegét a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. köteles megfizetni.  

 

 Határidő:  2013. május 31.  

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

           felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2012. évi prémiumának megállapítása, a 2013. évi üzleti terv véglegesítése 

 

ZMJVK 87/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgazdálkodási 

Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2012. évi gazdálkodásáról szóló 

jelentését. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 441.105 eFt-ban, mérleg 

szerinti eredményét 17.749 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget 

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

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 



 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Horváth István ügyvezető részére a 

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

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

közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

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

átdolgozott előzetes üzleti tervét - ZMJVK 235/2012. (XII.20.) sz. határozata 

alapján 611.498 eFt nettó árbevétellel és -9.838 eFt mérleg szerinti 

eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2014. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

 

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2012. évi 

prémiumának megállapítása, a 2013. évi üzleti terv véglegesítése 

 

ZMJVK 88/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

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

felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. A 

közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 1.046.461 eFt-ban, mérleg szerinti 

eredményét 5.450 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a mérleg szerinti 

nyereséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Gecse László ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Gecse László ügyvezető részére a prémiumalap 

80 %-ának kifizetését; mivel az éves prémium 35%-a prémiumelőlegként 

kifzetésre került, ténylegesen még 45% fizetendő. A közgyűlés felkéri a 

polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2013. május 31. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 



3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. 2013. évi üzleti 

tervét 1.417.760 eFt nettó árbevétellel és -64.248 eFt mérleg szerinti 

eredménnyel fogadja el. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2014. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Gecse László ügyvezető   

 

Tárgy: A megyei kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló megállapodások 

felülvizsgálata 

 

ZMJVK 89/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala Megyei Önkormányzat által a 

LÁNGŐR ’94 Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft-vel és a Füstfaragók 

Kéménytechnikai Kft-vel a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására megkötött 

megállapodásait felülvizsgálta, és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert a közszolgáltatási szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 

 

ZMJVK 90/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

 Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: 

 SzMSz) módosítását 2013. március 1-i hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

1.) Az SzMSz II. fejezet 7. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„7. 

 Munkakörök, kitüntető címek, ügyfélfogadás, munkaidő 

 

(1) A hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét a szervezeti 

egységek vezetőinek javaslatára a jegyző készíti el és tartja karban.  

 

(2) A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, 

melyek elkészítéséért és naprakészségéért az osztályvezetők felelősek. A szervezeti egységek 

vezetői munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a jegyző felelős. A 

munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja. 

 

(3) Az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról a 

jegyző gondoskodik. 

 



(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. § (1) bekezdése 

alapján a Polgármesteri Hivatalban adományozható szakmai tanácsadói és szakmai 

főtanácsadói címek száma együttesen a Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselői létszámának 20 %-ával egyezik meg. 

 

(5) A hivatal ügyfélfogadási rendjét, továbbá a hivatali munkaidőt az SZMSZ 2. sz. 

melléklete tartalmazza.” 

 

2.) Az SzMSz 4. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. 

 

3.) Az SzMSz 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

- A Jogi és Közbeszerzési Iroda feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi 

táblázat lép: 

 

JOGI ÉS KÖZBESZERZÉSI IRODA  
 

tevékenység jogszabály 

a kintlévőségek behajtása, illetve csökkentése érdekében fizetési 

meghagyás kibocsátását kéri a közjegyzőtől 

1952. évi III. tv. 313. §, 315. § 

2009. évi L. tv. 19-22. § 

a jogerős és végrehajtható fizetési meghagyásnak a közjegyző általi 

kibocsátását követően - amennyiben az adós részéről időközben 

befizetés nem történt - végrehajtási lap kibocsátását kéri a 

közjegyzőtől 

1994. évi LIII. tv. 11-12. § 

2009. évi L. tv. 51-53. § 

a végrehajtó személyének ismeretében figyelemmel kíséri a 

követelés megszűnését, illetve összegének csökkenését, 

1994. évi LIII. tv. 40. § (1) bek. 

ha a végrehajtási ügy perré alakul, gondoskodik a jogi képviselet 

ellátásáról 

1952. évi III. tv. 67. § (1) bek. d-e pont 

ellátja a társosztályoktól leadott egyéb - jogi képviselettel 

megbízott ügyvéd részére át nem adott - peres ügyek intézését, az 

ítélet alapján gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról  

1952. évi III. tv. 67. § (1) bek. d-e pont 

szerződéseket, megállapodásokat és a feladatkörébe tartozó 

ügyekben előterjesztéseket készít 

Ptk 200. § (1) bek. 

hivatali szinten koordinálja és végzi a közbeszerzési eljárásokat a 

jogszabályok előírásainak megfelelően és a Közbeszerzési 

Szabályzatban megfogalmazottak szerint 

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

5/2007. (II.01.) sz. belső szabályzata a 

közbeszerzési szabályzatról  

elkészíti az éves statisztikai összegezést, az éves közbeszerzési 

tervet, aktualizálja a Közbeszerzési Szabályzatot 

2011. évi CVIII. törvény 

koordinálja a Beszerzési Testület munkáját, elkészíti a Beszerzési 

Testület Elnökének az éves beszámolóját 

5/2007. (II.01.) sz. belső szabályzata a 

közbeszerzési szabályzatról 

Félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott 

időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével: 

- beszerzési eljárás tárgyalja 

- beszerzés becsült értéke 

- beszerzési eljárás megindításának időpontja 

- beszerzési eljárás fajtája 

- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb ajánlati 

ár vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat) 

- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe 

- a rendelet 5. § (3) bekezdésének alkalmazására sor került-

e 

- tárgyalásra sor került-e 

- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő javaslata 

- döntéshozatal időpontja 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önkormányzati 

rendelete 



- nyertes ajánlattevő neve és címe 

- nyertes ajánlat nettó értéke 

 

- A Humánigazgatási Osztály Ifjúsági feladatait felsoroló táblázat 12. sora 

helyébe az alábbi szövegrész lép: 

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

önkormányzati rendelettel, valamint a Pécsi Kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatos feladatokat.” 

 

- A Humánigazgatási Osztály feladatait felsoroló szövegrész az alábbi táblázattal egészül ki: 

 

Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok 

tevékenység jogszabály 

Félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott 

időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével: 

- beszerzési eljárás tárgyalja 

- beszerzés becsült értéke 

- beszerzési eljárás megindításának időpontja 

- beszerzési eljárás fajtája 

- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb ajánlati 

ár vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat) 

- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe 

- a rendelet 5. § (3) bekezdésének alkalmazására sor került-

e 

- tárgyalásra sor került-e 

- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő javaslata 

- döntéshozatal időpontja 

- nyertes ajánlattevő neve és címe 

- nyertes ajánlat nettó értéke 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önkormányzati 

rendelete 

 

- A Polgármesteri Iroda feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat 

lép: 
 

POLGÁRMESTERI IRODA 

 
A város fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű, illetve a polgármesteri feladatellátást segítő 

tevékenységet lát el. 

Feladatai: 

1. nemzetközi ügyekkel kapcsolatos feladatok, 

2. kommunikációs ügyek intézése, 

3. idegenforgalmi feladatok, 

4. társadalmi kapcsolatok ügyintézésének ellátása, 

5. a polgármester, alpolgármesterek munkájával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása 

 

Kommunikációs szakreferens 

Kisegítő, kiegészítő tevékenység 

rendszeresen kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, közreműködik abban, hogy a nagyobb jelentőségű 

önkormányzati döntések, események a sajtóban megjelenjenek 

a Zalaegerszeg újsággal közösen, heti rendszerességgel megjelenő Városháza melléklet sajtóanyagának 

összegyűjtése, határidőre történő eljuttatása a szerkesztőségbe 

figyelemmel kíséri a helyi és országos sajtót, összegyűjti a várost érintő írásokat 

részt vesz a város kreatív arculattervezésében, a protokoll jellegű feladatok megvalósításában, illetve a városi 

rendezvények szervezésében 

a városi rendezvényeken, szükség esetén tolmácsolási feladatokat lát el, részt vesz a német nyelvű levelezések 



fordításában 

részt vesz a Polgármesteri Irodát érintő rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, az írásos 

dokumentumok (meghívók, oklevelek) megszövegezésében 

az önkormányzat közérdeklődésére számot tartó rendezvényeire meghívja a sajtó képviselőit 

kapcsolatot tart a városban működő – elsősorban önkormányzati – intézményekkel, cégekkel, gondoskodik 

ezek közérdekű közleményeinek megjelentetéséről 

a helyi Rádiók szerkesztőségébe a „közéleti hírek rovathoz” írásos anyagok küldése 

Feltölti a www.zalaegerszeg.hu internetes hírportál programajánlójába a városi rendezvényekről szóló 

információkat. Gondoskodik a hírportál „Városunk” rovatának aktualizálásáról. Továbbítja azokat a pályázati 

felhívásokat és közleményeket a portál szerkesztésével megbízott társaság részére, amelyek az újságok 

Városháza mellékleteiben is megjelennek 

összegző anyagokat készít az önkormányzat tevékenységéről 

 

Nemzetközi szakreferensek 

szervezik a Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal testvérvárosi és  

egyéb külföldi kapcsolatait 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. 

rend. 49. § (7) bek. 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. 

rend. 65. § (11) bek. 

dokumentálják a nemzetközi kapcsolatok eseményeit és rendszerezik azokat ZMJVK 6/2007. (II.9.) 81. § (3) 

bek. 

ellátják a Zalaegerszeg Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásával 

kapcsolatos feladatokat 

ZMJVK 56/2005. (XI.25.) sz. 

önkormányzati rendelettel 

módosított 35/2005. (VII. 15.) 

sz. önkormányzati rendelete 

Kiegészítő, kisegítő tevékenység 
gondoskodnak az önkormányzat külföldi vendégeinek magyarországi 

látogatásai során az ellátásukról, szervezik és irányítják programjukat 

 

az önkormányzat német nyelvű személyes kapcsolataiban ellátják a 

tolmácsolás feladatait 

 

fordítják az önkormányzat levelezései során jelentkező angol, német és 

orosz nyelvű anyagokat 

 

a polgármesterrel egyeztetve tervezik a nemzetközi kapcsolatokra szánt 

éves pénzügyi keretet 

 

évente közgyűlési előterjesztést készítenek az önkormányzat nemzetközi 

kapcsolatainak alakulásáról  

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. 

rend. 54. § (3) bek. d) pont  

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. 

rend.  81. § (4) bek. 

az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összhangban segítséget 

nyújtanak az intézmények, más városi szervezetek hasonló irányú 

tevékenységéhez 

 

előterjesztéseket készítenek a polgármester külföldi utazásainak 

engedélyezéséről az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottság ülésére 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. 

rend. 49. § (7) bek. 

 

Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok:  
a város idegenforgalmi programjának előkészítésében, a közgyűlés által jóváhagyott program 

megvalósításában való aktív közreműködés 

javaslattétel idegenforgalmi célú fejlesztésekre 

idegenforgalmi célú pályázatok elkészítésében történő közreműködés 

közreműködés a város idegenforgalmi arculatának kialakításában 

idegenforgalmi célú rendezvények szervezése, abban való közreműködés 

a város idegenforgalmi értékeinek feltárása, bemutatása és népszerűsítése érdekében rendszeres kapcsolattartás 

a Tourinform Irodával 

 

 

 



Társadalmi kapcsolatok feladatai: 
A polgármester munkájának segítésére az alábbi feladatokat látja el: 

Kisegítő, kiegészítő tevékenység 

előkészíti azokat a levelezéseket, melyekkel a polgármester vagy az 

alpolgármesterek megbízzák 

 

folyamatosan figyelemmel kíséri az alpolgármesterek feladatkörébe tartozó 

ügyek intézését, határozatok végrehajtását, fogadónapon felvett 

panaszügyek intézését 

 

továbbítja a polgármester megbízásából a többi tisztségviselőhöz, 

osztályvezetőkhöz vagy hivatali dolgozókhoz címzett felkéréseket, 

utasításokat 

 

közreműködik az esélyegyenlőség biztosításával, megteremtésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában 

 

folyamatos kapcsolatot tart a város társadalmi és civil szervezeteivel és a 

városban működő cégekkel 

 

kapcsolatot tart a településrészi önkormányzatok vezetőivel, a 

településrészi önkormányzatok döntéseinek megfelelően elkészíti a 

támogatási megállapodásokat, ellenőrzi az elkészített elszámolásokat 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. 

rend.  62. § (5) bek. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 62. § 

szervezőként közreműködik a polgármester programjainak, valamint a 

városi rendezvények és idegenforgalmi célú rendezvények bonyolításában 

 

polgármesteri megbízás alapján képviseli a hivatalt városi, regionális, 

illetve országos szintű értekezleteken 

 

részt vesz a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, melynek 

során együttműködik a bűnmegelőzésben résztvevő szakemberekkel 

 

 
Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok: 
Félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott 

időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével: 

- beszerzési eljárás tárgyalja 

- beszerzés becsült értéke 

- beszerzési eljárás megindításának időpontja 

- beszerzési eljárás fajtája 

- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb ajánlati 

ár vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat) 

- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe 

- a rendelet 5. § (3) bekezdésének alkalmazására sor került-

e 

- tárgyalásra sor került-e 

- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő javaslata 

- döntéshozatal időpontja 

- nyertes ajánlattevő neve és címe 

- nyertes ajánlat nettó értéke 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önkormányzati 

rendelete 

 

- A Városfejlesztési és Tervezési Osztály valamennyi szervezeti egységét 

illetően az alábbi táblázattal egészül ki: 

 

Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok: 
tevékenység jogszabály 

Félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott 

időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével: 

- beszerzési eljárás tárgyalja 

- beszerzés becsült értéke 

- beszerzési eljárás megindításának időpontja 

- beszerzési eljárás fajtája 

- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb ajánlati 

ár vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat) 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önkormányzati 

rendelete 



- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe 

- a rendelet 5. § (3) bekezdésének alkalmazására sor került-

e 

- tárgyalásra sor került-e 

- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő javaslata 

- döntéshozatal időpontja 

- nyertes ajánlattevő neve és címe 

- nyertes ajánlat nettó értéke 

 

- A Városüzemeltetési Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi 

táblázat lép: 

 

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 
 

1. Feladat megnevezése 2. Feladatot meghatározó jogszabály 

javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok, 

beruházások, felújítások pénzügyi tervezésére (költségvetés tervezésre), a 

fejlesztési feladatok tekintetében a Városfejlesztési és Tervezési 

Osztállyal közösen, 

 

a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására 

vonatkozóan, az osztály által lebonyolított beruházások 

tekintetében 

181/2003.(XI.5.) Kormányrendelet. 

kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 

megvalósult beruházások és felújítások aktiválását a Közgazdasági 

Osztálynál, az üzembe helyezést követő 30 napon belül, 

 

Ellátja a közműépítés szervezésével, önkormányzati finanszírozásával 

történő szennyvízcsatornázással és ivóvízellátással kapcsolatos 

önkormányzati feladatokat az építési engedélyezési eljárásoknál az 

Építéshatósági Osztály közreműködésével,  

gondoskodik a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek, vízelvezető 

árkok karbantartásáról, csapadék-csatornák tisztításáról, a bel- és 

árvízvédelemről,  

1995. évi LVII. tv. 4. § (1) a-d, f), (2),  

16. § (5), 17. § (3) – (4) 

 

 

gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult közművekhez 

utólagosan csatlakozó ingatlanok esetében az érintett ingatlan-

tulajdonosokat terhelő befizetések előírásáról (kivetéséről) megállapodás 

alapján vagy határozat formájában és együttműködik a Közgazdasági 

Osztállyal a befizetések behajtásában, 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési 

Szabályzatának megállapításáról szóló 

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

40/A.§-40/F.§, 5. sz. melléklet 

gondoskodik a szennyvíz elvezetéséről, az ezzel kapcsolatos szolgáltatás 

(szippantott szennyvíz elszállítás) megszervezéséről és ellenőrzéséről, 

 

 

előkészíti a víz- és csatornadíjak ármegállapítását, 2011. évi CCIX. tv. VIII. fej. 

együttműködik az ivóvízellátó és szennyvízelvezető és –tisztító rendszer 

üzemeltetőjével a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokban, 

1995. évi LVII. tv. 7. § (3) 

 

szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

víziközmű rekonstrukciós feladatainak ellátásához,  

 

előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi 

megállapodásokat, 

 

Vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok gyűjtése, 

feldolgozása, szolgáltatása,, vízgazdálkodási információs rendszer 

létrehozása, működtetése.   

 

ellátja a jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így különösen: 

1. kiadja a hatósági engedélyt olyan kút létesítéséhez, 

használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi 

vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, 

valamint kizárólag a talajvíz felhasználásával működik, 

2. kiadja a hatósági engedélyt az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó 

és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló 

közműpótló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, 

átalakításához és megszüntetéséhez,  

3. elrendelheti a közműpótló létesítmény megvalósítását, 

átalakítását,megszüntetését, ha a jogellenes vagy káros létesítéssel, 

üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény hiányával 

összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és 

2011. évi CCIX. tv  

178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4. § (2) a) 

pont, 

27/2002. (II.27.) Korm. rendelet 1. § (4), 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) b) és  

c) pont,  

24. § (4), 24. § (7), 25. § (1) a) és b) pont, 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. § (2)  



közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi 

rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi. 

4. nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről, 
5. gondoskodik a vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás 

ellenőrzéséről 

6. határoz a település belterületén a vizek természetes áramlásának, 

lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a szomszédos 

ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában, dönt a természetes 

lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról, 
7.  határoz a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel 

összefüggő hatáskörében eljárva a szolgáltatót és a fogyasztót érintő 

jogokról és kötelezettségekről, 

hozzájárul a közterületi vízvételi hely áthelyezéséhez, megszüntetéséhez 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (4)  

kiadja a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó közmű tulajdonosi 

hozzájárulást, 

 

ellátja a csapadék-vízelvezető rendszer szakági nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokat, ezzel kapcsolatosan folyamatosan egyeztet az 

önkormányzat térinformatikai feladatokat ellátó munkatársaival 

 

képviseli az önkormányzatot, mint víziközmű tulajdonost a víziközmű-

hálózatra vonatkozó tervegyeztetések során, 

 

elkészíti a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedély megszerzéséhez 

szükséges dokumentumokat, valamint benyújtja az engedélyező 

hatóságnak, 

 

a Beruházási és TErvezési Csoport által kezelt tervdokumentációk 

vonatkozásában gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről 

 

ellátja a polgármester vízgazdálkodással kapcsolatos államigazgatási 

feladat- és hatáskörét, így különösen: 

Elrendeli az árvíz- és belvízvédekezéssel, valamint a helyi 

vízkárelhárítással kapcsolatos - a külön jogszabályban 

meghatározott államigazgatási feladatok körében - a kitelepítést, a 

kimenekítést, a visszatelepítést, továbbá közreműködik az ezzel 

kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtásában.  

 közreműködik az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság 

jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásában; 

 gondoskodik a közerők - ezen belül a polgári védelmi 

szervezetbe beosztottak és a közfoglalkoztatottak -, továbbá a 

védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és felszerelések 

összeírásáról, nyilvántartásáról, szükség szerinti mozgósításáról, 

továbbá a közerők - ezen belül a polgári védelmi szervezetbe 

beosztottak és a közfoglalkoztatottak - általános ellátásáról; 

 megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a 

visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a 

végrehajtásról; 

 gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés 

érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételéről; 

 gondoskodik a védekezésben részt vevők egészségügyi 

ellátásáról, továbbá a kitelepítés, a kimenekítés, a mentés és 

visszatelepítés során a járványok megelőzésével és elhárításával 

kapcsolatos intézkedésekről, az egészségügyi államigazgatási 

szerv közreműködésével; 

 megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a 

védekezéssel kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben 

keletkezett helyreállításhoz szükséges intézkedéseket. 

 a közműves vízellátással összefüggő államigazgatási feladat- és 

hatáskörében - a képviselő-testület által jóváhagyott tervnek 

megfelelően - elrendeli a vízfogyasztás korlátozását. 
8. hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára, 

történő rendszeres igénybevételéhez  

1995. évi LVII. tv. 17. § (4), (6), (7) (8) 

 

47/2008. (XI.28.) sz. közgy. rendelet a víz-

gazdálkodási közfeladatok ellátásáról,valamint 

a közműves ivóvízellátás és szennyvíz-

elvezetés díjának megállapításáról 5. § 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (2) 

feladata a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri 

jegyzékében megfogalmazott környezet és természetvédelmi, 

köztisztasági és településtisztasági, köztemetők fenntartásával kapcsolatos 

feladatok ellátása, azok megszervezése, testületi döntések előkészítése e 

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének 

általános szabályairól 

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 

2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 



területen, a közszolgáltatások megszervezése, feladat ellátások 

ellenőrzése, 

306/2010. (XII.23.) Korm.rend. a levegő 

védelméről 

284/2007. (X. 29.) Korm.rend. a környezeti zaj 

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.) 

sz. rendelete a környezetvédelemről 

ZMJVK 53/2012. (XI.30.) sz. rendelete a 

köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

ZMJVK többször módosított 46/2004. 

(XII.03.) rendelete a köztisztaság, valamint 

település-tisztaság fenntartásáról, a 

környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 

23.) Korm.rend. 

gondoskodik a város környezetvédelmi programjának végrehajtásáról, 

előkészíti a környezetvédelmi, zaj és rezgésvédelmi helyi szabályok 

megalkotását, majd gondoskodik azok végrehajtásáról,  

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének 

általános szabályairól 

ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.) 

sz. rendelete a környezetvédelemről 

gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, 

őrzéséről, fenntartásáról, védetté nyilvánításáról, 

ZMJVK többször módosított 32/2001. (X.26.) 

sz. rendelete a helyi jelentőségű természeti 

értékek védelméről 

ellátja a feladat- és hatásköri jegyzékben a jegyző számára megállapított 

környezetvédelmi feladatokat, így különösen 

 

szakhatóságként lép fel a környezeti hatásvizsgálat és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenységgel 

kapcsolatos hatósági eljárásban, 

314/2005. (XII.25.) Korm.rend. a környezeti 

hatásvizsgálat és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

12. sz. melléklet 

gondoskodik az előzetes vizsgálatra, a környezeti hatásvizsgálatra, az 

egységes környezethasználati vizsgálatra kötelezett tevékenységekre 

vonatkozó hirdetmények közzétételéről, észrevételeket megküldi a 

felügyelőségnek, 

314/2005. (XII.25.) Korm.rend. a környezeti 

hatásvizsgálat és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 3. 

§ (4), 5. § (6), 5/A. § (6), 5/B. § (7), 8. § (2) b.) 

9. § (6), 21. § (3), (6), (8), (9) bek. 

eljár levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátásban, 306/2010. (XII.23.) Korm.rend. a levegő 

védelméről 

23/2001. (XI.13.) KöM rendelet a 140 kWh és 

az ennél nagyobb, de 50 MWh-nál kisebb 

névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések légszennyező anyagainak 

technológiai kib. határértéke 

ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.) 

sz. rendelete a környezetvédelemről 

eljár a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörében, 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 

 

224/2004. (VII.22.) Korm.rend. a 

hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról 

és a közszolgáltatási szerződésről 

 

15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi 

hulladékgazdálkodási tervekről 

126/2003. (XII.10.) Korm.rend. a hulladék-

gazdálkodási tervek részletes tartalmi 

követelményeiről 

213/2001. (XI.14.) Korm.rend. a települési 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

ZMJVK többször módosított 45/2004. 

(XII.03.) sz. rendelete a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról,  

 

hulladékgazdálkodási ügyekben elsőfokú hatósági hatáskört gyakorol, 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 

 

hulladékgazdálkodási bírságot szab ki, 271/2001. (XII.21.) Korm.rend. a hulladék-

gazdálkodási bírság mértékéről, valamint 

kiszabásának és megállapításának módjáról 

2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 



1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének 

általános szabályairól, ZMJVK többször 

módosított 46/2004. (XII.03.) sz. rendelete a 

köztisztaság, valamint településtisztaság 

fenntartásáról  

a városüzemelés körében kiemelt feladata a köztisztasági, 

településtisztasági feladatok ellátásának megszervezése, a munkák 

vállalkozásba adása és ellenőrzése, 

ZMJVK többször módosított 46/2004. 

(XII.03.) sz. rendelete a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról  

ZMJVK többször módosított 45/2004. 

(XII.03.) sz. rendelete a települési szilárd 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

ZMJVK többször módosított 48/2004.(XII.03.) 

sz. rendelete a hulladékkezelés helyi 

közszolgáltatás díjairól 

gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről, ezzel 

összefüggő szolgáltatások megszervezéséről, a fenntartás vállalkozásba 

adásáról, a szolgáltatás ellenőrzéséről, 

ZMJVK többször módosított 53/2012. (XI.30.) 

sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről. 

ellátja a városban a kéményseprő-ipari szolgáltatások megszervezését, ZMJVK többször módosított 38/1997. (XI.6.) 

sz. rendelete a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás helyi igénybevételének 

szabályairól. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

2012. évi XC. törvény 

feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők, parkok, játszóterek 

fenntartása, gondozása, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlanok zöldfelületeinek gondozása e munkák vállalkozásba adása és a 

szolgáltatás ellenőrzése, köztéri műalkotások fenntartása, karbantartása, 

ZMJVK többször módosított 46/2004. 

(XII.03.) sz. rendelete a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról  

ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 

hegyközségi szervezetekkel, kapcsolatos feladatokat, 

2012. évi CCXIX. tv. a hegyközségekről 

ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 

állategészségüggyel, állattartással, valamint az állatok védelmével 

kapcsolatos feladatokat, 

1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és 

kíméletéről 

41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-

Egészségügyi szabályzat kiadásáról 

245/1998. (XII.31.) Korm.rend. a települési 

önkormányzat jegyzőjének az állatok 

védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és 

hatásköreiről 

ZMJVK az állatok tartásáról szóló 44/2012. 

(IX.14.)rendelete; az állatvédelmi bírságról 

szóló 244/1998. (XII.31.) Korm.rend. 

ellátja a jegyző ebekkel kapcsolatos hatásköri feladatait, 41/1997. (V.28.) FM.rend. az Állat-

Egészségügyi szabályzat kiadásáról 

ZMJVK az állatok tartásáról szóló 44/2012. 

(IX.14.)rendelete; 

településrészi gondnokok munkájának ellenőrzése,  

gondozatlan belterületi ingatlanok karbantartatása, 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről, 19/1992. (I.28.) 

Korm. rend. a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 

és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 

földművelésügyi ágazati jogszabályok 

módosításáról 

kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét,  

részt vesz a városrendezési tervek készítésében, végrehajtásában,  

előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a város virágosítását,  

irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, kivágásával, 

ültetésével kapcsolatos feladatokat, 

346/2008. (XII.30.) Korm.rend. a fás szárú 

növények védelméről 

szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a szabadidőközpontok 

fenntartását, illetve fejlesztését, 

2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról 

153/2009. (IV.30.) FVM rendelet az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. tv. végrehajtásának 

szabályairól 

engedélyezi a közterületen lévő fás szárú növények kivágását, 346/2008. (XII.30.) Korm.rend. a fás szárú 



növények védelméről 

ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok 

betartását, szükség esetén belterületen felszólítja az érintett földhasználót 

és termelőt a védekezésre, végrehajtja a közérdekű védekezéssel 

kapcsolatos feladatokat, közérdekű védekezést rendel el, 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről, 19/1992. (I. 28.) 

Korm.rend. a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 

és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 

földművelésügyi ágazati jogszabályok 

módosításáról,  

221/2008. (VIII.30.) Korm.rend. a parlagfű 

elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól 

ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a háziméhek tartásával 

kapcsolatos feladatokat, 

15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről,  

19/1992. (I.28.) Korm.rend. a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és 

hatáskörének megállapításával kapcsolatos 

földművelésügyi ágazati jogszabályok 

módosításáról; a méhállományok védelméről 

és a mézelő méhek egyes betegségeinek 

megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. 

(VI.27.) FVM rendelet 

hatáskörében ellátja a vadkárral kapcsolatos feladatokat, A vadvédelemről a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. 

81.§; 19/1992. (I.28.) Korm.rend. a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és 

hatáskörének megállapításával kapcsolatos 

földművelésügyi ágazati jogszabályok 

módosításáról  

játszóterek építésével kapcsolatos beruházási feladatok, 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri 

eszközök biztonságosságáról 

2011. évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről 

kapcsolatot tart a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 

Vezetőjével, elvégzi a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 

55/2009. (III.13.) Korm.rend. a vásárokról, a 

piacokról és a bevásárlóközpontokról, 

ZMJVK többször módosított 50/2004. 

(XII.03.) sz. rendelete a vásárokról és a 

piacokról 

zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört gyakorolja, 284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj 

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

zajkibocsátási határértéket állapít meg, 284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj 

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj-és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes 

rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 

ZMJVK 17/2008. (IV.25.) sz. rendelete a 

környezetvédelméről 

a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési terv 

benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezheti az 

üzemeltetőt, 

284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj 

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének 

általános szabályairól 

az 1500 m 2 -nél nagyobb területen gyümölcsfa-ültetvény, valamint 500 m 

2 -nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény engedélyezése, 

nyilvántartása, 

2007. évi CXXIX. tv. a termőföld védelméről 

1994. évi LV. tv. a termőföldről 

314/2007. (XI.21.) Korm.rend. a gyümölcs-

ültetvény telepítését engedélyező telepítési 

hatóság kijelöléséről 

szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a szabadidőközpontok 2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő 



fenntartását, illetve fejlesztését, 

ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők erdőgazdálkodási és 

szakirányítási feladatait, 

védelméről és az erdőgazdálkodásról 

153/2009. (XI.13.) FVM rendelet az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. tv. végrehajtásának 

szabályairól 

szakhatóságként lép fel a közlekedési hatóság utak építési engedélyezési 

eljárásaiban a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Nemzeti 

Közlekedési Hatóságról 3. sz. melléklet 9. 

pont 

szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról szóló 

törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti 

hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi 

építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, 

átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük 

megváltoztatásának első és másodfokú engedélyezési eljárásában a helyi 

természetvédelemre kiterjedően, 

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatalról 2. melléklet 

10. pontja 

szakhatóságként lép fel a Nemzeti Hírközlési Hatóság elektronikus 

hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb 

műtárgyakkal kapcsolatos eljárásában a helyi természetvédelemre 

kiterjedően, 

362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti 

Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő 

szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes 

szakhatósági közreműködések 

megszüntetéséről és módosításáról 1. melléklet 

4. pontja  

gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, köz-parkolók és 

műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról és 

felújításáról a helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve a 

mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően. Ezen 

munkákat vállalkozásba adja és lebonyolítja, biztosítja a műszaki 

ellenőrzést stb. A felújítási jellegű feladatokat – a munkák 

összehangoltsága érdekében – egyezteti a Városfejlesztési és Tervezési 

Osztállyal. 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 

és végrehajtási rendeletei 

Az önkormányzati pénzeszközökből és 

támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 

szóló 12/2006 (III.07.) Önk. rendelete  

21/2007. (XII.12) sz. belső szabályzata a 

közbeszerzési szabályzatról szóló 5/2007. 

(II.01.) sz. belső szabályzata módosításáról 

biztosítja a helyi közutak, járdák és kerékpárutak téli útüzemeltetését, Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

A köztisztaság, valamint településtisztaság 

fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek 

használatáról szóló 46/2004 (XII.03) sz. önk. 

rendelet 

ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak forgalomszabályozását, a 

közúti jelzések elhelyezését és fenntartását, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. 

(II.05.) KPM- BM együttes rendelet 

Az önkormányzati pénzeszközökből és 

támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 

szóló 12/2006 (III.07) sz. Önk. rendelete  

a Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal közösen részt vesz a 

közlekedési koncepció kidolgozásában, gondoskodik annak 

megvalósításáról,  

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT 

rendelet 

előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak megállapítását, Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény, 

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a 

saját számlás áruszállítási, valamint az 

autóbusszal 

díj ellenében végzett személyszállítási és a 

saját számlás személyszállítási tevékenységről, 

továbbá 

az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) 

Korm.rendelet 

előkészíti a fizetőparkolók működési rendjére vonatkozó változtatások 

jóváhagyását, 

A fizető parkolók működéséről és 

igénybevételük rendjéről szóló 19/1997 

(V.22.) sz. önk. rendelet 



együttműködik az állami utak kezelőjével a közutak, csomópontok, 

jelzőlámpák üzemeltetése érdekében, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT 

rendelet 

a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulást 

ad ki, ellenőrzi az igénybevételt, és a kiadott hozzájárulásokról 

nyilvántartást vezet, és tájékoztatja a Városfejlesztési és Tervezési 

Osztályt a kiadott hozzájárulásokról 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. 

(V.31.) KHVM rend,  

Zalaegerszeg város területén a helyi közút nem 

közlekedési célú igénybevételéről szóló 

26/2005. (VI.17.) sz. önk. rendelet,  

közútkezelői nyilatkozatot, állásfoglalást, hozzájárulást ad ki építési 

engedélyezési eljáráshoz, túlsúlyos vagy mérethatárt meghaladó járművek 

közlekedéséhez, közúthoz történő útcsatlakozás, kapubejáró létesítéséhez, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény, 

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. 

(V.31.) KHVM rendelet  

javaslatot tesz a helyi közút üzemeltetési feladatainak, felújításának 

pénzügyi tervezésére (költségvetési tervezésre),  

 

közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe 

vehető pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok 

összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok 

tekintetében, 

 

eljár az útépítési hozzájárulás megállapításával, a részletfizetés 

engedélyezésével, a hozzájárulás beszedésével kapcsolatos ügyekben, 

együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések realizálásában, 

Az útépítési hozzájárulásról szóló 2/2007. 

(II.09.) sz. önkormányzati rendelet 

kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 

megvalósult közút, közparkoló és műtárgyaik felújítása aktiválását a 

Közgazdasági osztálynál, 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

ZMJV Polgármesteri Hivatala 10/2008. 

(IV.30.) sz. belső szabályzata „Számviteli 

politika” 

ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak forgalomszabályozását, a 

közúti jelzések elhelyezését és fenntartását, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 

többször módosított 1/1975. (II.05.) KPM- BM 

együttes rendelet 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 

jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 

(XII.21.) KM rendelet 

Az önkormányzati pénzeszközökből és 

támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 

szóló többször módosított 12/2006 (III.07) sz. 

önk. rendelete  

gondoskodik a meglévő intézményi épület felújítási célok előkészítéséről, 

lebonyolításáról, a vonatkozó tárgyi és eljárási jogszabályok, vezetői 

utasítások betartásáról 

 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a feladatkörébe 

sorolt felújítások terveztetéséről és szükség szerinti engedélyeztetéséről a 

Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal történő egyeztetést követően, 

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei  

ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) 

sz. önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv. 

191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet  

45/2004. BM-KvVM (VII. 26.) rendelet 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet 

7/2006. (V. 24.) TNM rend. 

1998. évi XXVI. törvény  

306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 

beszerzi a nem engedélyköteles felújítások indításához szükséges 

állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, 

113/1998. (VI.10.) sz. Kormány-rendelet 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 29. § 

93/2012.(V.10.) Korm.rendelet 

312/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott felújítások vállalkozásba 

adásáról, 

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

PTK szerződéseket szabályozó vonatkozó 

részei 

ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) 

sz. önk. rendelet.  



ZMJVK költségvetési rendelete 

191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 

244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes 

rendelet 

45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend. 

 

részt vesz az osztály feladatkörébe tartozó közbeszerzési eljárások 

cselekményeinek és tendertechnikai eseményeinek lebonyolításában, 

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

 

az építményt átadja a kezelő részére,  

a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására vonatkozóan, 181/2003.(XI.5.) Kormányrendelet. 

ellátja a közvilágítási berendezések létesítésével, üzemeltetésével 

kapcsolatos eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat és hatásköröket a 

külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően, 

244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet 

részt vesz a villamosenergia szállítási szerződés megkötésében, 2007. évi LXXXVI. törvény  

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) 

sz. önk. rendelet. 

az önkormányzati fenntartású intézményeknél kazán-karbantartási 

feladatok ellátására beszerzési eljárás lefolytatása. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló többször 

módosított 12/2006. (III.07.) önkormányzati 

rendelete 

Félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott 

időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével: 

- beszerzési eljárás tárgyalja 

- beszerzés becsült értéke 

- beszerzési eljárás megindításának időpontja 

- beszerzési eljárás fajtája 

- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb ajánlati 

ár vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat) 

- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe 

- a rendelet 5. § (3) bekezdésének alkalmazására sor került-

e 

- tárgyalásra sor került-e 

- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő javaslata 

- döntéshozatal időpontja 

- nyertes ajánlattevő neve és címe 

- nyertes ajánlat nettó értéke 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önkormányzati 

rendelete 

 

- Az Önkormányzati Osztály valamennyi szervezeti egységét illetően az alábbi 

táblázattal egészül ki: 

 

Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok: 
tevékenység jogszabály 

Félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott 

időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével: 

- beszerzési eljárás tárgyalja 

- beszerzés becsült értéke 

- beszerzési eljárás megindításának időpontja 

- beszerzési eljárás fajtája 

- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb ajánlati 

ár vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat) 

- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe 

- a rendelet 5. § (3) bekezdésének alkalmazására sor került-

e 

- tárgyalásra sor került-e 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önkormányzati 

rendelete 



- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő javaslata 

- döntéshozatal időpontja 

- nyertes ajánlattevő neve és címe 

- nyertes ajánlat nettó értéke 

 

- Az Önkormányzati Osztály Szervezési Csoportjának feladatait felsoroló 

táblázatában az alábbi szövegrészek helyébe 
 

Üzemelteti a Polgármesteri Hivatal  és az Önkormányzat alábbi 

épületeit, létesítményeit: Zalaegerszeg Kossuth u. 17-19., Ady u. 

15.; Alsóerdei vendégház; Széchenyi tér 3-5, Széchenyi tér 4-6., 

Kossuth u. 45-49.; Pázmány P. u. 14.; Balatonberény Béke u. 64., 

Béke u. 53.; peremkerületi kirendeltségek: Csács, Besenyő, Bazita, 

Pózva, Ságod). 

2011. évi CXCV. tv.; 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet  

2000. évi C. tv., 

2011. évi CVIII. tv. 

ZMJVK 12/2006. (III.07.)  ÖR 

ZMJVK 13/2006. (III.07.) ÖR 

 

Elvégzi a polgármesteri hatáskörbe tartozó bérleti szerződések 

meghosszabbítását. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (4) bek. 

ZMJVK 13/2006. (III.07.) ÖR 

 

 az alábbi szövegrészek lépnek: 
 

Üzemelteti a Polgármesteri Hivatal  és az Önkormányzat alábbi 

épületeit, létesítményeit: Zalaegerszeg Kossuth u. 17-19., Ady u. 

15.; Alsóerdei vendégház; Széchenyi tér 3-5, Széchenyi tér 4-6., 

Kossuth u. 45-49.; Pázmány P. u. 14.; Balatonberény Béke u. 64., 

Béke u. 53.; peremkerületi kirendeltségek: Csács, Besenyő, Bazita, 

Pózva, Ságod). 

2011. évi CXCV. tv.; 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet  

2000. évi C. tv., 

2011. évi CVIII. tv. 

ZMJVK 12/2006. (III.07.)  ÖR 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR 

 

Elvégzi a polgármesteri hatáskörbe tartozó bérleti szerződések 

meghosszabbítását. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (4) bek. 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR 

 

- Az Önkormányzati Osztály Testületi Csoportjának feladatait felsoroló 

táblázatában az alábbi szövegrész helyébe 

 
az Osztály tevékenységét érintően szerződéseket, megállapodásokat 

készít 

2011. évi CLXXXIX. tv. 41. §,  

Ptk 200. § (1) bek. 

ZMJVK 13/2006. (III.07.) ÖR. 

 

 az alábbi szövegrész lép: 
 

az Osztály tevékenységét érintően szerződéseket, megállapodásokat 

készít 

2011. évi CLXXXIX. tv. 41. §,  

Ptk 200. § (1) bek. 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az 

alábbi táblázat lép: 
 

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 
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 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. § 

a lakásfenntartási támogatás 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 segély) 1993. évi III. törvény 7. §, 45. §, 47. § 

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. § 

ZMJVK  25/2006. (VI.15.) ör. 67-68. §., 70. 

§ 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pénzbeli támogatás 1997. évi XXXI. tv. 19-20/B. § 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65-68/E. § 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdés g) 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 a gondozási díj éves felülvizsgálatához 

környezettanulmányt készít 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 118. § (2) 

bekezdés 

 

Gondoskodik:  
a döntés-előkészítésben résztvevő szakmai bizottságok munkájának 

segítéséről 

ZMJVK 6/2007. (II. 09.) önk. rend 43. § a) 

pont, 45. § (4) bek., 46. § (3) bek. 

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 felülvizsgálatok elvégzéséről 1993. évi III. tv 25. § (4)-(6) bek. 

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. tv. 65. § (2) bek. 

2008. évi XL. törvény 66. § (2) bek. 

a szépkorúak jubileumi köszöntésének előkészítéséről 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 2. § (4) 

bekezdés 

 

 

 

 



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 ingatlan-közvetítői, 

illetőleg ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenységet, ezekről 

nyilvántartást vezet, és ezt közzéteszi a PH honlapján  

1993. évi LXXVIII. tv. 64/A-D. §, 217/2009. 

(X.02.) Korm. rendelet 2. § 

- 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 tárgyalást tűz ki, 

amelyre idézést küld ki mindazon személyek részére, akiknek személyes 

meghallgatása szükséges, 

Ptk. 29. §, 2004. évi CXL. tv. 46. § (1) 

- indokolt esetben helyszíni szemlét tart, melynek időpontjáról az 

érintetteket értesíti, 

2004. évi CXL. tv. 49. §  

Ptk. 29.§ 

- döntéshozatal előtt megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ha 

annak jogszabályi feltételei adottak, az egyezséget jegyzőkönyvbe foglalja 

és jóváhagyólag záradékolja, 

2004. évi CXL. tv. 64. §, 75. § 

- a tényállás tisztázása után - ha a felek között nem jött létre egyezség - 

dönthet a hasznok, károk, költségek kérdésében, 

1959. évi IV. törvény Ptk. 191. § (3) 

- lefolytatja a birtokvédelmi végrehajtási eljárásokat, Ptk. 29. §., 2004. évi CXL. tv. VIII. fejezet  

- 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) bek. 

- kivizsgálja és intézkedik a panaszok és közérdekű bejelentések ügyében, 

közreműködik a feladatkörét érintő ügyek interpellációira, polgármesteri, 

alpolgármesteri, jegyzői fogadónapokon felmerült kérdések, panaszok 

megválaszolásában, illetve elintézésében. 

2004. évi XXIX. törvény 141-143.§ 

    

- lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztása, 

megszegése jogkövetkezményeivel összefüggő eljárásokat 

ZMJVK 11/2013. (IV.17.) önkormányzati 

rendelete 

- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bek. c) pont 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 9. § (1) 

bek. 

1997. évi XXXI. tv. 130. § (3) bek. 

- bíróság, ügyészség megkeresésére környezettanulmányt készít 1997. évi XXXI. tv. 130. § (4) bek. 

 

- Hagyatéki ügyekben: 
- a halott-vizsgálati bizonyítvány alapján vagy az öröklésben érdekelt, vagy 

a közjegyző megkeresésére leltározza a hagyatékot, 

 2010. évi XXXVIII. tv. 21.§ (1) 

- szükség szerint póthagyatéki eljárást folytat le 2010. évi XXXVIII. tv. 103. § (1) 

- intézkedik az adó- és értékbizonyítvány beszerzése iránt, 2010. évi XXXVIII. tv. 26. § (1) 

- a hagyatéki leltárt az előírt mellékletekkel együtt a közjegyzőhöz 

megküldi,  

2010. évi XXXVIII. tv. 3. § (1) 

- 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. 

2010. évi XXXVIII. tv. 104. § (3) 

- A hagyatékot leltározni kell, ha 

a) a hagyatékban 

aa) belföldön fekvő ingatlan van, 

ab) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve 

 2010. évi XXXVIII. tv. 20. § 

 



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.  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. 

2004. évi CXL. tv. 16. § (1) 

- a gyámhivatal megkeresésére leltárt készít a gyámság vagy a gondnokság 

alatt állók vagyonáról, 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 146. § (3) 

- az örökös kérelmére vagy hivatalból biztosítási intézkedéseket tehet a 

hagyaték megőrzése érdekében, 

2010. évi XXXVIII. tv. 32. § 

- Értesíti a jegyzőt, mint gyámhatóságot, ha eljárása során 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. 

2010. évi XXXVIII. tv. 15. § (1) 

- A leltár egy példányát - az ok megjelölésével - az 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, 

2010. évi XXXVIII. tv. 24. § (1) 



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, 

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

bek. 

- a nem engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba veszi 

és a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal honlapján közzéteszi 

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

bek. 

- amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem 

beérkezését követően helyszíni szemlét köteles tartani 

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); 

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

bek. 

- a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba 

veszi és a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal honlapján, közzéteszi 

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

bek. 

- a működési engedély adatiban történő változás esetén a módosított 

adatoknak megfelelő működési engedélyt határozattal kiadja, vagy a 

tevékenységet nyilvántartásba veszi, amennyiben nem engedélyköteles 

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

bek. 

- mozgóárusítást engedélyez 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 14. § 

- alkalmi árusítást engedélyez 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 15. § 

- hitelesíti a számozott oldalú vásárlók könyvét 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (3) 

bek. 

- két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett 

bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz 

másodpéldányát 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (5) 

bek. 

- ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak 

árusítására vonatkozó jogszabályi 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. 

 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § (1)-

(2) bek. 

- a működési engedélyt visszavonja, és az üzletet bezáratja, ha 

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. 

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

bek. 

- amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő 

működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kereskedelmi 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § (3) 

bek. 



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. 

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

bek. c. pontja 

- 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. 

2005. évi CLXIV. törvény 6. § (5) 

- Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és 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. 

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

bek. 

- ellátja a szálláshely szolgáltatási tevékenység üzemeltetési engedélyének 

kiadásával, nyilvántartásba vételével, megszűnésével kapcsolatos feladokat 

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 10-15. § 

- a települési önkormányzat jegyzője 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 

55/2009. (III.13.) Korm.r 4. § (1)-(2) 

- a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző kérelemre nyilvántartásba 

veszi az alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatót – ideértve a falusi 

szállásadóként közhitelű hatósági nyilvántartásba vett természetes személyt 

is  

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 3. § (1) 

- 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. 

 

1991. évi XXXIV. tv. 26/A. § 

- a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatót közhitelű 

hatósági nyilvántartásba veszi és vezeti a nyilvántartást. 

173/2003. (X. 28.) Korm. r. 14/A. § (3) 

    

- 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 nyilvántartásba veszi és a 

nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal honlapján közzéteszi 

358/2008. (XII. 31.) Korm. r. 7. § 

- 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 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, 

358/2008. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (1)  

- 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.    

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

- 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. 

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

- 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 

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



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. 

 

- A polgármesteri hatáskörben lévő védelmi igazgatási feladatok tekintetében: 
(1) A polgármester illetékességi területén ellátja a honvédelmi 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.  

2011. évi CXIII. tv. 29. § 

- A települések polgármesterei illetékességi területükön végzik a 

hatáskörükbe utalt honvédelmi feladatok végrehajtásának irányítását. 

2011. évi CXIII.tv. 24. § (3) 

a) elrendeli a település lakosságának polgári védelméhez, 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. 

2011. évi CXIII.tv. 14. § (5)  

- A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés 

és a védekezés feladatait.  

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 

 2011. évi CXXVIII. tv. 15. § (1)-(2) 



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: 

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. 

2011. évi CXXVIII. tv. 16. § (1) 

- A veszélyes anyaggal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes 

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. 

 2011. évi CXXVIII. tv. 33. § (1)  

- Veszélyhelyzetben elrendelhető, hogy az ország meghatározott 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.  

 2011. évi CXXVIII. tv. 49. § (4)  

- A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a 

polgármester jár el. 

 2011. évi CXXVIII. tv. 53. § (2) 

- A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a 

megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi 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.  

 2011. évi CXXVIII. tv. 55. § (1)-(2) 

- A polgármester jogosult az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali 

teljesítésének elrendelésére.  

2011. évi CXXVIII. tv. 59. § (1) 

- A polgári védelmi szervezetbe a polgári védelmi kötelezettség alatt álló 

személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be. 

2011. évi CXXVIII. tv. 60. § (2) 

- A polgármester: 

a) gondoskodik a település katasztrófavédelmi besorolásának 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 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 12. §  



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 lefolytatott 

kockázatbecslési eljárás eredményeként 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. 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 21. § (1)-(2) 

- A besorolt településeken a polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv helyi szervének közreműködésével települési veszélyelhárítási tervet 

készít. 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 26. § (1) 

- A polgármester a települési veszélyelhárítási terv alapján a veszélyek és a 

követendő magatartási szabályok megismerésére lakossági tájékoztató 

kiadványt készít és biztosítja a helyben rendelkezésre álló eszközökkel annak 

a lakosság számára történő hozzáférhetőségét. 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 28. § (1) 

- A települési veszélyelhárítási tervet a polgármester szükség esetén soron 

kívül, egyebekben minden év március 31-ig felülvizsgálja a 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. 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 28. § (4)-(5) 

- A település katasztrófavédelmi osztályba sorolásával, az annak megfelelően 

megállapított elégséges védelmi szinttel és a veszélyelhárítási tervben 

meghatározott helyi riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatással összhangban a 

polgármester - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének 

közreműködésével - gondoskodik a lakosság mindezekre történő 

felkészítéséről. 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 34. § (5) 

- A katasztrófariasztás elrendeléséért felelős: 

település veszélyeztetettsége esetén a polgármester - a megyei, fővárosi 

védelmi bizottság elnöke utólagos tájékoztatásával - a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv helyi szerve útján. 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 36. § c) 

- Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a polgármester felelős a 

lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásáért. 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 37. § (2) bek. e) 

- A polgármester a riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatási 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. 

234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 39. §  

- A lakossági riasztó, lakossági riasztó-tájékoztató végpontok folyamatos 

működtetéséről - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének 

szakmai felügyelete mellett - a polgármester gondoskodik.  

234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 42. § (1) 

- A kitelepítés és a befogadás elrendelésére jogosult: 

a) veszélyhelyzetben, a Kormány felhatalmazása alapján, illetékességi 

területére vonatkozóan, és 

b) halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan 

a polgármester. 

234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 46. § (1) 

- A polgármester 

a) intézkedik a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó szervek, a 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, 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 49. § (3) 



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 

a) tájékoztatja a lakosságot a várható befogadásról, 

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. 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 53. § (3) 

- A veszélyelhárítási terv végrehajthatóságának biztosítása érdekében a 

gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vont 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 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 78. § (1) és (5) 



katasztrófavédelmi szerv helyi szervének rendelkezésére bocsát. 

(1) A katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba 

sorolt településen a polgármester közbiztonsági referenst (a továbbiakban: 

referens) jelöl ki. 

(4) A polgármester gondoskodik a legalább középfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező, a referensként kijelölt személy katasztrófavédelmi 

képzéseken történő részvételéről. 

234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 76. § (1) és (4) 

- A polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel 

kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatáskörében 

(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. 

1995. évi LVII. törvény 17.§ (7) 

- A polgármester (főpolgármester) a közműves vízellátással összefüggő 

államigazgatási feladat- és hatáskörében - a képviselő-testület által 

jóváhagyott tervnek megfelelően - elrendeli a vízfogyasztás korlátozását. 

1995. évi LVII. törvény 17. § (8) 

- A honvédelem területi és helyi igazgatási szervei a befogadó nemzeti 

támogatás területi és helyi feladatainak megtervezése és 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. 

55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet  9. §   

A gazdaságmozgósítási helyzetek kezelésére való felkészülés érdekében 

gazdaságfelkészítési tevékenységet folytat, és a gazdaságfelkészítési tervezés 

során védelemgazdasági alaptervet készít. 

131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1)-

(2) bek. a) és 5. § (1) bek. d) 

 

 

- Lakásgazdálkodási feladatok: 

A közgyűlés hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási ügyekben döntésre előkészíti: 

az önkormányzat éves lakáshasznosítási tervét, és a helyi rendeletben 

meghatározott határidőig gondoskodik közgyűlés elé terjesztéséről 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a lakások bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) 

önk. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 1. § (3) és 

(4) bek. 

a bérlőkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodás-tervezetet,  Lr. 1. § (3) bek. és 19. § 

a közgyűlési keret terhére történő rendkívüli bérlőkijelölést, Lr. 1. § (3) bek. és 18. § 

a lakbérek (szociális, költségelvű, piaci) éves változásának mértékéről 

szóló javaslatot,  

1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Ltv.) 34. § 

Lr. 1. § (3) bek. és 46. § 

a lakbértámogatás megállapítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálási 

javaslatát,  
Lr. 1. § (3) bek. és 48. § (9) bek.  

a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén 

magasabb összegű térítési fizetéséről szóló javaslatot,  
Lr. 1. § (3) bek. és 51.§ 

a lakbér- és közüzemi díjtartozás miatt megszüntetett lakásbérleti 

jogviszony esetén a bérlő ismételt kijelölését,  
Lr. 1. § (3) bek. és 55. § (2) bek. 

az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítésére történő kijelöléséről, 

illetve az elővásárlási joggal nem érintett lakások elidegenítéséről szóló 

javaslatot 

Lr. 1. § (3) bek. és 60. § 



A lakásügyekért felelős szakbizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntésre előkészíti: 

az üresen álló lakások bérbeadási jogcímének meghatározását Lr. 4. § (4) bek. 

a pályázat útján történő hasznosításra kijelölt lakások szociális, költségelvű 

és piaci jellegű bérlőkijelölését, a nyugdíjasházi bérlőkijelölést, továbbá a 

Fiatal Családok otthonában a szálláshely-kijelölést,  

Lr. 10-15. §; 24. § 

ZMJVK többször módosított 19/2000.  

(IV.07.) sz. rend.  

 

a szociális és költségelvű bérlőkijelölés esetén a lakbérkedvezmény 

mértékét.  
Lr. 1. § (3) bek. és 47. § 

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 pénzbeli térítés megállapítását, 
Lr. 51. § (2) bek. 

a bérleti jogviszony városérdekből történő felmondása esetén a cserelakás 

fejajánlását, illetve a pénzbeli térítés mértékét, 
Lr. 54. § (1) bek. 

a lakásbérleti jog cseréjéhez való hozzájárulást, Ltv. 29. § és Lr. 58. §  

a lakásbérbeadás jelleggének és az ennek megfelelő lakbérmérték szerinti 

fizetési kötelezettségnek – a felülvizsgálatot követően történő – 

megállapítását.  

Lr. 45. § (4) bek. 

az önkormányzat elővásárlási jogával érintett lakóingatlan megvásárlása 

esetén az önkormányzat részéről a megvásárolt lakóingatlan adós részére 

határozatlan időre történő bérbeadásáról szóló írásbeli 

kötelezettségvállalást 

Lr. 68/A. § (4) bek. 

A jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben: 

döntésre előkészíti a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő lakások 

bérlőjének kijelölését, valamint megállapítja a lakbérkedvezmény mértékét 
Lr. 1. § (3) bek. f) pont 

kiállítja a lakbértámogatás mértékére vonatkozó igazolást Lr. 1. § (3) bek. f) pont 

elkészíti a fizetőképesség mértékére vonatkozó igazolást Lr. 1.§ (3) bek. f) pont és 11.§ (4) bek. 

vezeti a helyi rendeletben meghatározott nyilvántartásokat 
 

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

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, 

 

Lr. 8-9. § és 25. § (3) bek. 

intézkedik a szociális rászorultság megállapításához szükséges jövedelem 

és vagyonnyilatkozatok beszerzéséről, illetve ellenőrzi valódiságtartalmát,  

 

Lr. 2. § (5) bek. 

határidőben elvégzi a bérbeadás jelleggének vizsgálatát és az egyéb 

felülvizsgálatokat 
Lr. 45. § (4) bek. 

gondoskodik a vételi jog alapján megvásárolt önkormányzati lakás 

vételárhátralékának kamatmentességi felülvizsgálatáról,  
Lr. 59. § (5) bek. 

ellátja a bérlőkijelöléstől a bérleti szerződés megkötéséig felmerülő egyéb 

adminisztratív tevékenységeket, 
Lr. 1. § (3) bek. g) pont 

Egyéb lakásgazdálkodási feladatként: 

elkészíti a lakásalap tervezett felhasználásáról szóló közgyűlési 

előterjesztést, 

ZMJVK többször módosított 46/2007. 

(XI.30.) sz. önk. rendelet 11. § 

előkészíti az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos 

ügyeket,  

ZMJVK 4/2006. (II.03) önk. rendelet 4. § (3) 

bek. 

A közgyűlés hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási ügyekben döntésre 

előkészíti: 

az időskorúak lakbérengedménye megállapítása vagy elutasítása ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálási javaslatát, 

Lr. 1. § (3)  bek. 

A polgármester hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási ügyekben döntésre 

előkészíti: 

az időskorúak lakbérengedményének megállapítását, 

Lr. 48/A. § (7) bek. 

a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a 

cserelakás felajánlását, továbbá a pénzbeli térítés összegének 

megállapítását 

Lr. 51. § (2) bek. 

A jegyző a hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási ügyekben kiállítja: 

lakáselidegenítés esetén a jövedelmi és vagyoni feltételeknek történő 

megfelelésre vonatkozó igazolásokat 

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  

1982. évi 17. tvr. 9-13. §, 32-36. §, 41. §, 

2009. évi XXIX. tv. 1. § 

6/2003. (III.7.) BM rendelet 1. §, 83-84. § 

99-102/A. §   

- intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyeket 6/2003. (III.7.) BM rendelet 7. § (1) bek. b) 

pont 

- közreműködik – igény szerint – a családi események társadalmi 

megünneplésében 

6/2003. (III.7.) BM rendelet 7. § (1) bek. c) 

pont 

- 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.  

1982. évi 17. tvr. 9. § (5) – (6) bekezdés 

- a lezárt alap- és utólagos bejegyzést jogszabályban előírt esetekben 

kijavítja, vagy kiegészíti. 

1982. évi 17. tvr. 14. § 

- jegyzőkönyvet vesz fel a házassági, élettársi szándék bejelentéséről és 

közreműködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésnél 

1982. évi 17. tvr. 15. §, 25. § 

6/2003. (III.7.) BM rendelet 35. § 

2009. évi XXIX tv. 2. § 

- 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 

1982. évi 17. tvr. 27-31. § 

- elvégzi a születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat és 

haláleset utólagos és újból való anyakönyvezését, teljesíti az 

adatszolgáltatást 

1982. évi 17. tvr. 37. §, 41. § 

6/2003. (III.7.) BM rendelet  99-102/A. §  

- az ügyfél kérelmére vagy hivatalból megindítja a hazai anyakönyvezésre 

irányuló eljárást 

1982. évi 17. tvr. 39. § 

6/2003. (III.7.) BM rendelet 81. §  

- anyakönyvi kivonatot, másolatot, értesítőt és hatósági bizonyítványt állít 

ki 

1982. évi 17. tvr. 40. § 

6/2003. (III.7.) BM rendelet 83-84. § 

- 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   

6/2003. (III.7.) BM rendelet 48. § (2) bek., 

53. §, 94. § 

- jegyzőkönyvbe foglalja a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 6/2003. (III.7.) BM rendelet 51. § 

- anyakönyvezi az örökbefogadást, illetve annak megszüntetését 6/2003. (III.7.) BM rendelet 77-78. § 

- gondoskodik az anyakönyvi biankó okmányok ASZA rendszeren 

keresztül történő megrendeléséről, nyilvántartásba vételéről és működteti 

a rendszert  

6/2003. (III.7.) BM rendelet 89. § 

- 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   

6/2003. (III.7.) BM rendelet 90. § 

- az anyakönyvi bejegyzésekről névmutatót vezet 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 

6/2003. (III.7.) BM rendelet 96-98. § 

- elvégzi a személyiadat- és lakcímnyilvántartás rendszerében a 

nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek adatainak és adatváltozásainak 

átvezetését 

1992. évi LXVI. tv. 6. § 

- a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt átadja az 

újszülött törvényes képviselőjének  

146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 18. § 

- jogszabály által előírt esetben hivatalból kezdeményezi az 

állampolgárság igazolását a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

illetékes szervénél 

6/2003. (III.7.) BM rendelet 18. § 

- előkészíti az állampolgársági eskü- és fogadalomtételeket, teljesíti a 

magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos adatszolgáltatásokat. 

A központi szervet értesíti az állampolgársági eskü/fogadalom tervezett 

időpontjáról majd letételéről.   

1993. évi LV. tv. 19. § 

125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 5. § 

146/1993. (X.26.) Korm rendelet 21. § (5) 

bekezdés 

- a honosítási, visszahonosítási okirat megérkezését követően a 

polgármester nevében értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü v. 

fogadalom letételének időpontjáról és helyéről 

1993. évi LV. tv. 16. § (2) bek. 



- előkészíti a határozatot az újszülött gyermekek és a házasságot kötő 

fiatal párok támogatására 

ZMJVK többször módosított 40/2004. 

(X.29.) sz. rendelete  

Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 7. § (2) 

bek. 

Tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 

vagy kapták meg az adatokat. 

Info tv. 15. § (1) bek. 

Az adatkezelő jogszabályban meghatározott esetben megtagadhatja az 

érintett tájékoztatását. 

Info tv. 16. § (1) bek. 

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Info tv. 17. § (1) bek. 

Jogszabályban meghatározott esetben a személyes adatot törli. Info tv. 17. § (2) bek. 

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti azokat, akiket 

jogszabály alapján értesíteni köteles. 

Info tv. 18. § 

A polgár adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozat átvétele. 146/1993. (X.26.) Korm. rend. (Nytv. vh.) 1. 

§ 

Az illetékességi területén lévő címekről nyilvántartást vezet és az 

adatjavításokat és adatváltozásokat a vonatkozó döntés jogerőre 

emelkedésétől számított 8 napon belül átvezeti a címnyilvántartáson. 

Nytv. vh. 6. § (1) bek., 7. § (1) bek. 

A központi szerv megkeresésére a területszervezési változásokról adatokat 

szolgáltat. 

Nytv. vh. 7. § (2) bek. 

A nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében 

gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett 

adatváltozások, valamint az illetékességi területén lakcímmel 

rendelkező polgár adatváltozásának és adatjavításának 

nyilvántartáson történő átvezetéséről. 

A feldolgozott adatváltozások és az adatjavítások alapiratait, 

valamint a leadott személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 

igazolványt haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak.  

Nytv. vh. 9. § 

A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon 

jár el az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes jegyző a vér-szerinti (titkos) örökbefogadás vagy a 

névadatok megváltozása esetén, továbbá a nyilvántartásba vétellel 

vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban. 

Nytv. vh. 17. § (1) bek. a) pont 

A hatósági igazolványt a nyilvántartásba vételre, illetve a 

lakcímbejelentésre irányuló eljárás során egyéb esetekben a jegyző 

adja át. 

Nytv. vh. 18. § (6) bek. 

A 19. § (2) bekezdés a)-e) pontjában foglalt esetben a polgár 

elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek 

gondoskodnia kell a hatósági igazolvány bevonásáról, 

érvénytelenítéséről és az érvénytelenítés tényének a hatósági 

igazolvány nyilvántartásba történő bejegyzéséről. 

Nytv. vh. 19. § (4) bek. 

Amennyiben a hivatalból kiállított hatósági igazolvány kézbesítése 

másodszori alkalommal is sikertelen, a járási hivatal a hatósági 

igazolványt a címváltozás szerint illetékes jegyzőnek küldi meg 

személyes átadás céljából. A címváltozás szerint illetékes jegyző a 

hatósági igazolványt személyesen átadja, és ennek tényéről értesíti 

a járási hivatalt. Amennyiben nem adja át személyesen, a hatósági 

igazolványt érvénytelenítés céljából visszaküldi a járási hivatalnak. 

Nytv. vh. 19/A. § 

Ha a jegyző a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a 

bejelentett lakcím nem valós, megállapítja a lakcím 

érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az 

érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel 

szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem 

jelenti. Ha a polgár igazolja, hogy a lakásába bejelentkezett 

személy ténylegesen nem lakik ott, a jegyző a 34. § (3) bekezdése 

szerint jár el. Nem szerepeltethető „fiktív” jelzéssel a lakcím, ha a 

jegyző az eljárása során megállapítja, hogy az érintett – a lakás 

végleges elhagyásának szándéka nélkül – átmenetileg nem 

Nytv. vh. 34-35. § 



tartózkodik a lakásban. 

A lakcím érvénytelenítése vagy „fiktív” jelzéssel szerepeltetése 

esetén a jegyző haladéktalanul gondoskodik arról, hogy az érintett 

polgár lakcímet tartalmazó hatósági igazolványa 

érvénytelenségének ténye a hatósági igazolvány nyilvántartásba 

bejegyzésre kerüljön. 

A 14 éven aluli érintett és az egészségügyi okból történő 

akadályoztatása esetén átveszi a polgár személyazonosító 

igazolvány iránti kérelmét, ellenőrzi a kérelmező jogosultságát és 

személyazonosságát, ellátja a kérelem továbbításával kapcsolatban 

hatáskörébe utalt hatósági feladatokat. 

1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 7. § (2) 

bek. 

A jegyző a polgárok személyes adatai védelméért való 

felelősségének körében köteles olyan technikai, szervezési 

intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani, és 

adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja az adatvédelmi 

követelmények teljesülését. 

Nytv. 30. § (1) bek. 

A személyes megjelenésében – egészségügyi okból – akadályozott 

és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító 

igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjénél is előterjesztheti, aki közreműködő hatóságként jár el és 

a kérelmet a 23. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést 

követően haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint 

illetékes járási hivatalnak. 

168/1999. (XI.24.) Korm. rend. (Korm. 

rend.) 15. § (3) bek. 

A talált személyazonosító igazolványt le kell adni a találás helye 

szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a találásról felvett 

jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a találás helye 

szerint illetékes járási hivatalnak. 

Korm. rend. 33. § (1) bek. 

Megállapítja a hatósági adatszolgáltatási eljárásért fizetendő díj összegét. 16/2007. (III.13.) IRM-MeHVM együttes 

rend. 2. § (2) bek. 

 

Egyéb feladatok 

Ellátja az Egerszeg Kártya kiadásával kapcsolatos feladatokat ZMJVK 16/2003. (IV.11.) önkormányzati 

rendelete az Egerszeg Kártyáról, 5-6. § 

Gondoskodik a biankó kártyák és érvényesítő bélyegek beszerzéséről, 

továbbá a kártyák megszemélyesítéséről 

 

Utalványozza és érvényesíti az Egerszeg Kártyával kapcsolatos 

bizonylatokat 

 

A közterületek elnevezése, elnevezések megváltoztatásra irányuló 

kérelmeket, javaslatokat, az Utcaelnevezéseket Előkészítő Szakmai 

Bizottság elé terjeszti, előterjesztést készít 

2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja 

A Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggeszti a hatósági 

hirdetményeket, a megkereső szerv felé igazolja a kifüggesztés időtartamát 

2001. évi CXVI. törvény 

16/2002. (II.18.) Korm. r. 2. § (2) bek. 

A termőföldre vonatkozó hirdetményeket közzéteszi az interneten 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet 

Utalványozza és érvényesíti a házasságot kötő fiatal párok és az újszülöttek 

támogatásával kapcsolatos bizonylatokat. 

Gondoskodik az utalványok nyomdai megrendeléséről. 

Ellátja a Nemzedékek kézfogása program pályáztatásával kapcsolatos 

előkészítő feladatokat. 

ZMJVK többször módosított 40/2004. 

(X.29.) sz. rendelete 

 

 

 

 

 

 

 



- Az Építéshatósági Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi 

táblázat lép: 
  

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY 
Ellátja Zalaegerszegi járás területén /mint járás székhely település/ az első 

fokú építéshatósági feladatokat, 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

21.§ (1) b) pontja, 343/2006. 

(XII.23.) Korm. rendelet 1.§(1) 

 218/2012(VIII.13.) Korm.rend. 

Eljárás fajták:  

Engedélyezési eljárások: összevont, építési, használatbavételi,  fennmaradási, 

bontási engedélyezés, engedély hatályának meghosszabbítása, jogutódlás 

tudomásulvételi,  országos építési követelményektől való eltérés, 

engedélyezése, kérelmek elbírálása ezekkel kapcsolatos kötelezési és 

végrehajtási eljárások lefolytatása 

1997. évi LXXVIII. tv. 34.§, 

36.§ 47.§ 

343/2006. (XII.23.) Korm. 

rendelet 1.§(1) 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.)  

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 17-49.§ 

Tudomásul vételi eljárások: használatbavételi tudomásulvételi,  jogutódlás, 

veszélyhelyzet esetén bontás és építés tudomásul vétele, hatósági 

bizonyítvány kiállítása,  

1997. évi LXXVIII. tv. 34.§, 

2004. évi CXL. törvény (Ket.)  

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 50-56.§ 

Építésügyi hatósági szolgáltatás  312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 2.§ 

Építésügyi hatósági szolgáltatás keretében elektronikus dokumentációs 

rendszerben tárhely biztosítása /ÉTDR/- szakmai nyilatkozat tétele 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 3.§ 

Építésügyi engedélyezési eljárás keretében feladata:  

Benyújtott kérelmek tekintetében vizsgálja hatáskörét 343/2006. (XII.23.) Korm. 

rendelet 1.§ 

Elektronikus dokumentációs rendszer /ÉTDR/ használata az engedélyezés 

során – papír alapon érkező kérelmek digitalizálása (feltöltése  ÉTDR 

rendszerbe), mellékelt építészeti műszaki tervdokumentációk adathordozón 

való benyújtása esetén ÉTDR rendszerbe való feltöltése 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 7.§ -9.§ 

ÉTDR általános tájékoztatási felületén közzéteszi mindenki által 

hozzáférhető módon az építéssel érintett telek címét, hrsz.-t, a tervezett épület 

utcaképi megjelenését 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 10.§ 

Építési engedélyezés:  

építtetők és ügyfelek értesítése az eljárás megindításáról, helyszíni szemléről, 

nyilatkozattételi lehetőségről 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 10.§ 

tervezői jogosultság vizsgálata 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 18.§ 

ügyfélkör megállapítása és az ügyfelek adatainak lehívása a Takarnet 

nyilvántartásból 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 4.§ és Ket. 15.§ 

kérelmek és a mellékletüket képező építészeti- műszaki tervdokumentáció 

vizsgálata 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet, 8. melléklet 

253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rend. (OTÉK),  

helyi szabályozási tervek 

hiányos vagy hibás kérelem és műszaki tervdokumentáció esetén a kérelmező 

felszólítása hiánypótlásra,  

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 11.§ 

2004. évi CXL. törvény (Ket.)  

a kérelem tartalmának komplex, anyagi jogi vizsgálata – az építési 

követelményeknek való megfelelőség szempontjából, helyi építési 

szabályzatoknak való megfelelés , településképi vélemény figyelembevétele 

1997. évi LXXVIII. tv. 

253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rend. 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet  

helyi építési szabályzatok és 

vonatkozó helyi rendeletek 

Szakhatóságok bevonása az eljárásba ÉTDR-ben hozzáférés biztosítása 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 5. 6. melléklet 

helyszíni szemle megtartása, helyszín vizsgálata 312/2012. (XI.8.) Korm. 



rendelet 6.§ 

az építéshatósági engedély megadásáról, vagy megtagadásáról határozat 

meghozatala - ÉTDR sablon használatával – ÉTDR felületre feltöltve, 

dokumentáció hozzácsatolásával 

1997. évi LXXVIII. tv. 34.§ 

2004. évi CXL. tv. 71.§ 72.§ 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 18.§ 

Használatbavételi engedélyezés:  

Használatbavételi engedélyezés lefolytatásának esetkörei, papír alapú építési 

napló összesítő lapjának becsatolása 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 39.§ 

az engedélyezett építési munkák ellenőrzése, helyszíni szemle lefolytatása,  

engedélytől eltérés esetén kötelezési eljárás lefolytatása 

1997. évi LXXVIII. tv. 47.§ 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 16.§ 

Fennmaradási engedélyezési eljárás:  

 (folyamata, mint építési engedélyezés) 

tényállás tisztázása, helyszíni szemle lefolytatása mellet a készültségi fok 

megállapítása és építés idejének rögzítése, szabályossátétel lehetőségének 

vizsgálata 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 43. §, 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rend.(OTÉK),  

 helyi építési szabályzatok és 

vonatkozó helyi rendeletek 

Fennmaradási engedély megadása esetén határozathozatal (egyben 

használatbavétel/továbbépítés) - ÉTDR sablon használatával - ÉTDRfelületre 

feltöltve, dokumentáció hozzácsatolásával, egyidejűleg építési bírság 

kiszabása, / esetleg szabályossá tételre való kötelezés/ 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 44.§, 245/2006. 

(XII.5.) Korm. rend., helyi 

építési szabályzatok és 

vonatkozó helyi rendeletek 

Fennmaradás elutasítása esetén, egyben bontásra kötelezés  

 

 

Bontási engedélyezési eljárás: 

 

Bontási engedélykérelmek elbírálása (folyamata, mint építési engedélyezés) 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 7, 8.§ és 45.-46.§ , 

245/2006. (XII.5.) Korm. rend. 

-  ÉTDR sablon használatával  

Engedély hatályának meghosszabbítása:  

Építési és bontási engedély esetén hatályának lejárta előtt hatósági ellenőrzést 

követően felhívás küldése, kérelemre vizsgálat és határozattal döntés 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet  50.§ 

Engedély hatályának meghosszabbítása (vagy egyéb intézkedés) határozattal 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 52.§ 

Szabálytalanul végzett építési munka tudomásra jutását követően, 

építésrendészeti eljárásra az építésfelügyelet megkeresése 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 

Összevont engedélyezési eljárás:    

elvi keretengedélyezési szakasz– döntés végzésben 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 24.§ 

Építési engedélyezési szakasz / mint építési engedély/ 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 28.§ 

Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások:  

Jogutódlás tudomásul vétele – végzés meghozatala 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 53.§ 

Használatbavétel tudomásul vétele – helyszíni szemle során tényállás 

tisztázása 

 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 54.§ 

hallgatással tudomásul veszi , vagy tudomásul vétel mellett kötelezi az 

ügyfelet a ingatlan-nyilvántartási változási vázrajz benyújtására ill. 

épületfeltüntetési vázrajzzal kapcsolatos papír alapú intézkedés-végzéssel 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 54.§ 

használatbavétel tudomásul vételét megtagadja, használatot megtiltja Ket 

szerinti határozat 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 54.§ 

2004. évi CXL. tv. 71.§ 72.§ 

Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység, vagy bontás tudomásul vétele 

hallgatással, vagy elutasításáról határozattal dönt 

312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 55.§ 

2004. évi CXL. tv. 71.§ 72.§ 

Hatósági bizonyítvány kiállítása- helyszíni szemle alapján  1997. évi LXXVIII. tv. 34.§  

312/2012. (XI.8.) Korm. 



rendelet 56.§ 

Ingatlan címének igazolása 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet, 146/1993. (X.26.) 

Korm.rendelet 6. § 

 

- A Közgazdasági Osztály Pénzügyi Csoportjának feladatait felsoroló táblázat 

helyébe az alábbi táblázat lép: 

 
 

Pénzügyi csoport: 
Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő 

követeléseket és kötelezettségeket, azok beszedéséről és 

teljesítéséről gondoskodik,  

Folyamatosan figyelemmel kíséri a teljesítés állását és szükség 

esetén intézkedik a megfelelő teljesítés érdekében,  

2000. évi C. tv. 29. § 165 § 

Az illetékesek által utalványozott és érvényesített - a 

költségvetésben foglalt feladatok teljesítéséről kiállított - 

bizonylatokat ellenjegyzi és a kedvezményezett javára a pénzügyi 

teljesítést - határidőn belül – foganatosítja, 

368/2011.(XII.31) Korm.rend. 

52;53;54;55,56;§. 

a pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére 

folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő 

elszámolását, nyilvántartását, 

1991. évi XX. tv. 140.§ 

biztosítja az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását, a 

szabad pénzeszközöket megfelelően hasznosítja, 

1991. évi XX. tv. 140. § 

368/2011.(XII.31) Korm.rend. 147. § 

Kezeli a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait, a 

változásokat koordinálja, átvezeti a nyilvántartásokon és azokról 

tájékoztatja az illetékeseket (intézmény, osztály, csoport, stb.), 

biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen 

teljesítés, felhasználás (ahol az operatív gazdálkodás jogosítványait 

a közgazdasági osztály gyakorolja), 

1991. évi XX. tv. 140. § 

2011. évi CXCV. tv. 34; 35.§. 

gyakorolja az operatív gazdálkodásról kiadott szabályozás szerinti 

körben az érvényesítési hatáskört, 

368/2011.(XII.31.)Korm.rend  

57;58;59;60. § 

Megszűnés vagy új intézmény alapítása esetén gondoskodik a kv-i 

elszámolási számla megszűntetéséről vagy nyitásáról 

368/2011.(XII.31) 147. § 

Ellátja a szakosztályi gazdálkodáshoz kapcsolódó készpénz 

kifizetési feladatokat, 

 

Elvégzi az Európai Uniós projekthez kapcsolódó pénzügyi 

feladatokat, együttműködve az e célra létrejött társulás 

munkaszervezetével 

2011. évi CXCV tv. 27.§. 

Ellátja a városi kincstár működtetésével összefüggő feladatokat, 

operatív likviditási tervet készít, 

368/2011.(XII.31.). Korm.rend. 122. § 

határidőre teljesíti az adóköteles kifizetésekkel összefüggő 

adatszolgáltatásokat (MÁK, APEH) 

 

számfejti, lejelenti a hóközi személyi jellegű kifizetéseket, 172/2000 (X. 18.) Korm. rend. 

422/2012.(XII.29.) Korm. rend. 

koordinálja az osztály és a hivatal többi szervezeti egységei és az 

intézmények közötti kapcsolatokat, az érintett csoportokkal 

együttműködve átveszi a többi szervezeti egységtől és az 

intézményektől érkező gazdasági - pénzügyi (költségvetés, félévi és 

éves beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés) információs 

anyagokat, részt vesz azok feldolgozásában, 

2011. évi CXCV. tv.23;24. § 

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 170.§. 

végzi a havi, negyedéves és eseti számlázást a vevők részére 2007. évi CXXVII. tv. 

nyilvántartja a vevők részére kibocsátott, illetve a szállítóktól 

beérkező számlákat az áfa-bevallás elkészítése céljából, 

2000. évi C tv. 165. § 

az év folyamán történt adóköteles kifizetésekről adóigazolásokat 

állít ki, 

 

azon szociális és egyéb támogatások kifizetése esetében, 

amelyekhez központi forrás igényelhető, végzi ezen támogatások 

igénylését, 

2011. évi CLXXXVIII tv.  262/2004. 

(IX. 23.) Korm.rend. 1993. évi III. tv. 

62/2006. (III.27.) Korm.rend.  



Gondoskodik a kötelezettségvállalás nyilvántartásáról 

(Önkormányzati Osztály feladatkörébe tartozó előirányzatok 

kivételével) 

368/2011.(XII.31.) Korm.rend 56.§. 

 

- Az Ellenőrzési Iroda feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat 

lép: 
 

ELLENŐRZÉSI IRODA 
Feladat megnevezése Feladatot meghatározó jogszabály 

A költségvetési irányítási és felügyeleti jog az ellenőrzési hatáskör 

gyakorlásának jogát is jelenti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és polgármestere vonatkozásában. 

2011. évi CXCV. tv. 2. §  (1) i), 

9. §  (1) f, és ( 7) b) 

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok és hatáskörök címzettje a 

polgármesteri hivatalban a jegyző, aki a belső ellenőrzés kialakítását, 

megfelelő működtetését, függetlenségét, és a belső ellenőrzés működéséhez 

szükséges forrásokat biztosítja. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése 

keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről 

is. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 119.  (4) bek. 

2011. évi CXCV. tv. 70. § (1) 

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 15. § 

Az Ellenőrzési Iroda ZMJV Közgyűlése nevében ellenőrzést végezhet az  

önkormányzat: 

    a) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó bármely költségvetési 

szervnél, 

b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 

használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás 

tekintetében, 

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások 

felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító 

szerveknél, és 

d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) 

pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

Az Ellenőrzési Iroda ellenőrzést végez a képviselő testület hivatalánál és az 

 önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan.  

2011. évi CLXXXIX. tv. 119.  (6) bek. 

 

 

2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) 

 

 

 

 

 

2011. évi CXCVI. törvény 3. §  

 

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a 

jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, 

gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és 

javaslatokat fogalmaz meg a vizsgált szerv, szervezeti egység vezetője, a 

jegyző és a polgármester részére, melyeket a polgármester indokolt esetben a 

képviselő-testület soron következő ülésére előterjeszt. A belső ellenőr ezen 

kívül más tevékenységbe nem vonható be. 

Az Ellenőrzési Iroda a bizonyosságot adó ellenőrzési tevékenysége során 

szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve 

informatikai rendszerellenőrzéseket végez. 

 

2011. évi CLXXXIX. tv. 119.  (3)-(4) 

bek. 

 

2011. évi CXCV. tv. 70. § (2) 

 

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 21. § (3) 

A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok. 

 

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 21. § (4) 

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető 

kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter által 

közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési 

tervet és éves ellenőrzési tervet készít.  

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 29. § (1)  

 

A kockázatelemzés során ellenőrzésre kijelölt szervek és szervezeti egységek 

ellenőrzési feladatainak számbavételével összeállított ellenőrzési tervet az  

önkormányzat közgyűlése a tárgyévet megelőző év december 31-éig 

jóváhagyja. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 119.  (5) bek. 

 

 

Az Ellenőrzési Iroda az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutató figyelembevételével- elkészíti a tárgyévre vonatkozó 

éves ellenőrzési jelentést. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső 

ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a jegyzőnek a 

tárgyévet követő év február 15-ig. 

 

 

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 49. § (1) 

és (3)  

Az Ellenőrzési Iroda revizorainak ellenőrzési tevékenysége kiterjed a 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 21. § 



vizsgált szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési 

bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, 

valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 

 A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó 

feladatai 

a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, 

működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, 

valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, 

a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások 

megfelelőségét, a beszámolók valódiságát; 

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket 

és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok 

megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok 

megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv 

működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek 

javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján 

megtett intézkedéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ellenőrzési tevékenység eljárási rendjéhez kapcsolódó dokumentumok 

elkészítése. 

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 33-37. §, 

39-44. § 

Az ellenőrzés megszakítása vagy felfüggesztése. 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 38. § 

Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírások. 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 45-47. § 

Az ellenőrzések nyilvántartása. 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § 

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az 

Ellenőrzési Iroda vezetője köteles a vizsgált szerv, szervezeti egység 

vezetőjét, valamint az érintett szervet irányító szerv vezetőjét haladéktalanul 

tájékoztatni, és javaslatot tenni a megfelelő eljárások megindítására.  

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 22. §  (1) 

Az Ellenőrzési Iroda vezetőjének feladatai. 

 

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 22. § 

A belső ellenőrök jogai és kötelezettségei.  370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 25-26. § 

A munka jellegének megfelelően az iroda dolgozói részére a szabad és 

rugalmas mozgás biztosított. 

 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal 

 egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről 

 gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2013. május 17. 

 Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 
 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A ZTE KK Kft. likviditásának biztosítása 

 

ZMJVK 91/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy amennyiben a ZTE KK Kft. évközi likviditási helyzete szükségessé teszi, 

az ügyvezető kellő részletességgel alátámasztott kérelme esetén engedélyezze a 

ZTE KK Kft. számára a 2013. évi költségvetésben biztosított III. és IV. 

negyedévi támogatás megállapodásban foglalttól eltérő, előrehozott 

biztosítását, figyelembe véve a támogatást terhelő kötelezettségeket is. 



 

 Határidő: 2013. december 31. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

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

ZTE KK Kft. kérelme alapján vizsgálja meg az egyedi támogatás 

biztosításának lehetőségét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi 

költségvetésének II. negyedévi módosításáig. 

 

 Határidő: a költségvetés II. negyedévi módosítása 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása vis maior támogatás igénylésére 

 

ZMJVK 92/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a vis maior 

támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése:  

 Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények: 

- A Zala folyó áradása következtében a Zalaegerszeg, Malom utcai híd 

környezetében lévő kőrakatok elmozdulása   

- Homokzsákos védekezés: Zala utca 0872/54 hrsz, Gát utca 7373 hrsz, 

Andráshida utca 7347 hrsz mentén 

 Pince- és partfalomlás, földcsuszamlás: 

- Csács, Széperdő utca 20328 hrsz, 

- Bozsoki hegy 21076 hrsz;  

- Lukahegy 23226 hsrz;  

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
 

15 000 000 Ft 30 

Biztosító kártérítése - Ft - 

Egyéb forrás - Ft - 

Vis maior támogatási igény 35 000 000 Ft 70 

Források összesen 50 000 000 Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 50 000 000 

Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.    

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a káreseménnyel 

érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja 

látni. 

 



A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 

08.) számú önkormányzati rendeletében a „hibaelhárítás, sürgősségi feladatok” sor 

terhére biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására 2013. május 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Használtruha gyűjtőkonténerek kihelyezése 

 

ZMJVK 93/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bogáncs Zalaegerszegi 

Állatvédő Egyesület támogatása érdekében hozzájárul 28 db használtruha 

gyűjtőkonténer 1 évre szóló térítésmentes – burkolt felületen, elsősorban meglévő 

hulladékgyűjtő szigeteken történő - kihelyezéséhez az alábbi helyszíneken:  

1. Czobor Mátyás utca 8. 

2. Bartók Béla u. - Alsójánkahegyi u. sarok szelektív hulladékgyűjtő 

sziget 

3. Besenyő u. - Hegyi u. sarok szelektív hulladékgyűjtő sziget 

4. Hegyalja u. 41. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

5. Göcsej Pataki Ferenc u. 23. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

6. Köztársaság útja 89. 

7. Átalszegett u. 15. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

8. Vizslaparki u. 24. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

9. Mikes Kelemen u. 6/A. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

10. Baross Gábor u. 25. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

11. Zalai Tóth János u. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

12. Berzsenyi Dániel u. 28. melletti garázssorok mellé 

13. Domb u. - Klapka Gy. u. sarok 

14. Gasparich u. 13/A. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

15. Madách I. u. 22.  

16. Iskola u., iskolával szemben szelektív hulladékgyűjtő sziget 

17. Köztársaság útja - Liszt Általános Iskola nyugati oldala 

18. Bíbor u. - Hock J.u. sarok parkoló 

19. Platán sor 25. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

20. Kaszaházi u. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

21. Neszele szelektív hulladékgyűjtő sziget 

22. Bíró M. u. – Toldi u. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

23. Balatoni u. körforgalom szelektív hulladékgyűjtő sziget 

24. Platán sor 9/B. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

25. Platán sor 36. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

26. Köztársaság u. 104. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

27. Erdész u. 72. szelektív hulladékgyűjtő sziget 

28. Apáczai Csere János tér szelektív hulladékgyűjtő sziget 

 

 



Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2013. május 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A településrendezési terv módosításának véleményezési szakaszában beérkezett 

államigazgatási észrevételek elfogadása 

 

ZMJVK 94/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési tervek és az 

építési szabályzat módosításának véleményezési szakaszában beérkezett - jelen 

előterjesztés 2.sz. mellékletét képező - véleményeket elfogadja. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendezési tervet és építési 

szabályzatot a véleményezési eljárás lezárulta után terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2013. június 20. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az államigazgatási szervek 

adatszolgáltatása alapján, az azt követő rendezési terv módosításakor az ár,- és 

belvízveszéllyel érintett területek, valamint az elégséges védelmi szint 

követelményei feltüntetésre kerüljenek a rendezési terven.  

 

 Határidő:  az államigazgatási szervek adatszolgáltatását követő rendezési 

terv módosítás 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg 4515/4 hrsz-ú ingatlan (Hock J. u. – Kiskondás étterem melletti 

parkoló) területrendezése 

 

ZMJVK 95/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy telekalakítási 

eljárás lefolytatására kerüljön sor a Zalaegerszeg 4515/4 hrsz-ú ingatlan 

megosztására vonatkozóan a Forrás Bt. által 6-12/2013. munkaszámon készített 

változási vázrajz alapján. 

 A közgyűlés a telekalakítás lefolytatását követően keletkező Zalaegerszeg 

4515/6 hrsz-ú, 1308 m
2
 nagyságú, parkoló megnevezésű ingatlant 

forgalomképessé nyilvánítja, üzleti vagyoni körbe sorolja. 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás 

lefolytatására. 

 

 Határidő: 2013. augusztus 31. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárás 

jogerős befejezését követően adásvételi szerződést írjon alá az alábbi 

feltételekkel: 



 A Kiskondás Étterem Kft. (képviseli: Csabai-Kustán Tímea ügyvezető) 

Zalaegerszeg, Hock J. u. 53., mint vevő az adásvételi szerződés aláírását 

követően bruttó 2.800.000,- Ft-ot az Önkormányzat számlájára megfizet. A 

vételárból fennmaradó bruttó 1.120.000,- Ft ellenértékeként vevő vállalja, hogy 

a belváros rehabilitáció II. ütemében a parkoló melletti közlekedési csomópont 

létrehozása kapcsán a Nyugati Városkapu kialakításában, a főépítésszel történő 

előzetes egyeztetés alapján, a főépítész hozzájárulásának birtokában, a 

fennmaradó vételárnak megfelelő értékű munkákat végez.  

 Amennyiben a munkák határidőre történő elvégzése nem valósul meg, a 

vételárból fennmaradt összeget a Ptk. 301/A §-a alapján késedelmi kamatokkal 

növelten köteles megfizetni.  

 

 Határidő: 2013. szeptember 30. (adásvételi szerződés megkötésére) 

   2015. június 30. (munkák befejezésére)  

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A zalaegerszegi 3615 hrsz-ú ingatlan (Szeglet u. 1.) értékesítése a Belváros 

Rehabilitációs Programhoz kapcsolódóan 

 

ZMJVK 96/2013. (V.09.) sz. határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 
értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló zalaegerszegi 3615 hrsz.-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 429 m

2
 területű, természetben a Zalaegerszeg, 

Szeglet u. 1. szám alatt található ingatlant a DRILLING MONITORING Felelős 
Műszaki Vezető és Műszaki Tanácsadó Kft. (Zalaegerszeg, Bazitai út 40/A., Cg. 20-
09-070625) részére az előterjesztés 3. mellékletét képező adásvételi szerződésben 
szereplő feltételekkel. 
   
A közgyűlés az ingatlan eladási árát 14.000.000,- Ft + ÁFA összegben határozza 
meg. A vevő a vételárat a szerződés aláírását követő 5 napon belül köteles 
megfizetni. 
 
A vevőnek cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkoznia a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött 
szerződés semmis. Az államot illető elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat 
beszerzése az eladó kötelezettsége.   
 
A vevő konzorciumi partnerként az önkormányzattal közösen részt vesz a „Komplex 
belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen” megnevezésű, NYDOP-3.1.1./B1-
13-k-2013-0005 kódszámú pályázatban. 
 
A vevő köteles az ingatlant legkésőbb 2014. szeptember 30. napjáig - a jogerős 

használatbavételi engedély megszerzésével - a Zala-Plan Bt. által készített 

„Zalaegerszeg, Vásárcsarnok tömb Virágudvar – Zalaegerszeg hrsz: 3615” 

megnevezésű építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint a Zalalövő Város 

Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya által kiadott, 2011. november 12-én 

914-9/2011. ügyiratszámon jogerőssé vált építési engedély alapján beépíteni. A 

beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül 

bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.  
  



A változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének kötelezettsége és 
költsége a vevőt terheli. 
 
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/A. alatti raktár és üzlet (Virágudvar) bérleti 

szerződés hosszabbítás 

 

ZMJVK 97/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Zalai 

Dísznövény Kft-vel 2011.05.17-én a zalaegerszegi 3692/1 hrsz-ú Jákum F. u. 1/A 

szám alatti ingatlanon található 160 nm-es raktár, illetve 85 nm-es üzlet tárgyában 

2011.05.18-tól 2013.05.17-ig terjedő határozott időtartamra kötött bérleti szerződés 

további három évre meghosszabbításra kerüljön. 

 

A közgyűlés a bérleti díjat az üzletre változatlanul 172.040,- Ft/hó + ÁFA a raktárra 

81.120,- Ft/hó+ÁFA mértékben határozza meg.  

 

A szerződés 2. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„A felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden évben az infláció (a KSH 

által közzétett előző évi fogyasztási árindex) mértékével megemelkedik, amelyről a 

bérbeadó a bérlőt írásban tájékoztatja.” 

A szerződés 13. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„A bérbeadó vállalja, amennyiben a konzorciumi szerződés aláírására sor kerül, az 

1.) pontban meghatározott ingatlannal kapcsolatos bérleti szerződést a 

„Virágudvar” projekt befejezéséig nem mondja fel, egyébként” 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a bérleti szerződés módosítására. 

 

Határidő: 2013. május 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Közgyűlés által létrehozott alapítványok támogatása 

 

ZMJVK 98/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetésről szóló 

5/2013. (II.08.) sz. rendeletében biztosított keretösszeg terhére az alábbi 

alapítványokat támogatja: 

 

Millecentenáriumi Közalapítvány 300.000,- Ft 

Lakhatásért Közalapítvány 1.000.000,- Ft 

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 1.000.000,- Ft 

 

 

 



 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2013. június 15. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

 

ZMJVK 99/2013. (V.09.) 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 

Vajdasági Ifjúsági Fórum XI. Vajda sági Szabadegyetem 30.000 Ft 

Összefogás Egyesület Pózva programok 50.000 Ft 

Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi 

Egyesülete 

működés 100.000 Ft 

Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Deák Ferenc 

Jogásznap 

100.000 Ft 

 

Pro Minorite Alapítvány 

 

Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor 

150.000 Ft 

Összefogás Egyesület Botfa nyugdíjas klub jubileumi 

program 

40.000 Ft 

Válicka Citerabarátok Egylete könyvkiadás 40.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

II. 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 

Zalaegerszegi Polgárőr Egy. polgárőr feladatok ellátása 250.000 Ft 

ZMJV Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 

hátrányos helyzetű gyermekek 

üdültetése 

120.000 Ft 

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány „Esélyt a mindennapoknak” 

rendezvény támogatása 

144.000 Ft 

Jánkahegyi Polgárőr Egyesület Közterület kamera létesítése, a városi 

kamerarendszerhez való 

csatlakozása. 

150.000 Ft 

Göcsej Baranta Haditorna Kör Sport 

Egyesület 

Bemutatókon és edzéseken szükséges 

eszközök pótlása és felújítása 

25.000 Ft 



Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület gyermektábor 100.000 Ft 

ISPITA Alapítvány Szakmai tapasztalatcsere 200.000 Ft 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

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

Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja az 

egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhére: 

 
Intézmény/szervezet Pályázott cél Támogatási összeg 

1. Látásfogyatékosok 

Zalaegerszegi Kistérségi 

Egyesülete 

Juniális rendezvény 50.000 

2. Lisztérzékenyek Zala Megyei 

Egyesülete 

kirándulás, program 50.000 

3. ZMJV Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Hátrányos helyzetű gyermekek 

nyári táboroztatása 

75.000 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

IV. 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.  Jánkahegyi Polgárőr Egyesület Közterületi kamera létesítése, a városi 

kamerarendszerhez való csatlakozása. 

150.000,-Ft 

 

2. Zalai Civil Életért Közhasznú 

Egyesület 

Gyermektábor 150.000,-Ft 

 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 

 

 



V.  

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

javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

Intézmény/szervezet Pályázott cél Támogatási összeg 

1. Zalaegerszegi 

Szimfonikus Zenekar 

Egyesület 

Ünnepi Hangverseny a Város Napja tiszteletére 100.000 

2. Zalaegerszegi 

Atlétikai Club 

Senior Világjátékok – Torino – Bognár Szabolcs Európa-

bajnok atléta részvétele 
100.000 

3. Egerszegi Kézilabda 

Klub 
IV. Nemzedékek Tornája 50.000 

4. Zala Megyei 

Sportlövő Szövetség 
Részvétel a Muzeális Fegyverek Európa Bajnokságán  50.000 

5. Zala Kultúrájáért 

Egyesület 

Polgár Péter első saját szerzői lemezének elkészítése, 

kiadása 
50.000 

6. Pro Scola Alapítvány Kenutábor a Rába folyón (Deák-Széchenyi SZKI) 100.000 

7. ZMJV Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzata  

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása 50.000 

8. Zalaegerszegi 

Televízió Kft. 
IX. Göcsej Filmszemle 100.000 

9. Besenyő a 2000-es 

években Alapítvány 

Nyugdíjas Klubja 

III. Dalkörök Találkozója 70.000 

10.  Összefogás Botfáért 

Egyesület 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub 15. Jubileumi rendezvénye 80.000 

11. Zalai Civil Életért 

Közhasznú 

Egyesület 

Kárpát-medencei gyermektábor 100.000 

12. Deák Ferenc Megyei 

és Városi Könyvtár  
Könyvtári és könyvtárpedagógiai programok 50.000 

13. JAVK Olvasóinkért 

Könyvtári 

Alapítvány 

„Mesterségem címere” olvasótábor 50.000 

14. Göcsej Baranta 

Haditorna kör Sport 

Egyesület 

Működési költségek, rendezvények, táborozás  50.000 



15. Válicka 

Citerabarátok 

Egyesülete 

Botfai Mennyei Jeruzsálem c. helytörténeti kiadvány, 

kiállítás, könyvbemutató  
70.000 

16. Nefelejcs Nyugdíjas 

Klub  
III. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-on való részvétel 80.000 

17. Kölcsey Ferenc  

Gimnázium Diák 

Sport Egylet 

Sporttábor Balatongyörökön 70.000 

 

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

Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

 Solymosy László zoológus, ornitológus emlékére tartandó rendezvénysorozat 

vendéglátási költségeihez 50 e Ft-ot biztosít az „intézmények támogatása, 

rendezvények finanszírozása” sor terhére. 

 

 A 2013. május 23-án, a Gébárti Kézműves Házban megrendezésre kerülő 

zalaegerszegi képzőművészek szakmai találkozójának költségeihez 90 e Ft-ot 

biztosít a „közösségi művészeti pályázatok” sor terhére. 

 

  „A tanulókért és az iskoláért Ady Alapítvány” számára az Egerszeg Fesztivál 

programjaként az Ady avatásra kerülő panno felállításának költségeihez 30 e 

Ft-ot biztosít az „intézmények támogatása, rendezvények finanszírozása” sor 

terhére. 

 

 A Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány számára a Landorhegyi Gyermek Juniális 

megrendezésének költségeihez 50 e Ft-ot biztosít az „intézmények támogatása, 

rendezvények finanszírozása” sor terhére. 

 

 A Kandikó Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpont és Természetbarát 

Egyesület számára „vándortúrázás az Országos Kéktúra útvonalán a Vértes 

hegységben” belföldi turisztikai program költségeihez 50 e Ft-ot biztosít a 

„közösségi művészeti pályázatok” sor terhére. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében 

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2013. május 31. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

VI.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (II.08.) önkormányzati rendeletében külön soron szereplő támogatások közül 

az alábbiakat biztosítja: 
 

Költségvetési előirányzat 

alcím/feladat 
Támogatott szervezet Támogatott  cél 

Támogatási 

összeg 

1.22 

idegenforgalmi feladatok 

Zalaegerszeg Turizmusáért 

Egyesület 
honlap kialakítása 200.000 Ft 

1.13 

Idősügyi Tanács működtetés 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub 

15 éves évforduló 

megünneplése 
40.000 Ft 



1.13 

Idősügyi Tanács működtetése 

Gondozási Központ 

Belvárosi Idősek Klubja 

kirándulás program Tánc-

Karban-Tartunk című Idősek 

Országos Találkozója) 

60.000 Ft 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

ZMJVK 100/2013. (V.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

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

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

bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

Határidő:  2013. május 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 

 

A közgyűlés 2013. május 9-i ülésén tárgyalt  

tájékoztatók 
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 külföldi utazásról (Szurgut)  

 

 

 

HELYESBÍTÉS 
 

 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyének 4. számában megjelent településképi 

bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 12/2013. (IV. 17.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyesen: 



1. melléklet 

Iktató szám:.................................. 

Érkezés időpontja: …………………… 

 

Településképi bejelentési eljárás kérelem 

 

Bejelentő neve: …..................................................................................................................... 

 

Bejelentő címe: ......................................................................................................................... 

 

Bejelentő e-mail címe, telefonszáma:...................................................................................... 

 

Tervező neve: …........................................................................................................................ 

 

Tervező címe: …....................................................................................................................... 

 

Tervező e-mail címe, telefonszáma:......................................................................................... 

 

Építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 

 

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

Építési tevékenység rövid ismertetése: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A kérelem tárgyában korábban született vélemények iktatószáma, kelte: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Az építési tevékenység, reklám elhelyezés vagy a rendeltetésmódosítás megvalósításának 

tervezett időpontja, és időtartama: 

 

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

 

Mellékletek : 

1. Tervdokumentáció (1 példány) 

 

Kérelem benyújtása 

- Személyesen/ postai úton: Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési 

és Tervezési Osztály,  Főépítészi Csoport (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) 

 

Kelt: ….........................., ….............év ….................. hónap …...... napján 

 

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

            aláírás 

         (bejelentő) 
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