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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
 

ZMJVK 21/2013. (VI.28.) ÖR. a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről 

szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 22/2013. (VI.28.) ÖR. a Fiatal Családok Otthonáról szóló többször 

módosított 19/2000. (IV.07.) sz. rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 23/2013. (VI.28.) ÖR. a közterületek elnevezéséről és a házszám-

megállapítás szabályairól 

 

ZMJVK 24/2013. (VI.28.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008. 

(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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igénybevételének szabályozásáról szóló 62/2012. 
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határozatok végrehajtásáról 
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 ZMJVK 103/2013. (VI.20.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve, valamint Zalaeger-

szeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának 

megállapításáról szóló 13/2008. (IV.25.) 
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        vezetői pályázatokkal kapcsolatban 

 

ZMJVK 117/2013. (VI.20.) sz. hat. Kisbucsa Község Önkormányzatának 

Képviselőtestületével óvodai feladatok 

ellátására megkötött megállapodás módosítása 

 

ZMJVK 118/2013. (VI.20.) sz. hat. A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai 

Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi 

üzleti tervének elfogadása, tulajdonosi 

hozzájárulás fizetése 

 

ZMJVK 119/2013. (VI.20.) sz. hat. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. alapító 

okiratának módosítása 
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ügyelet feladat-ellátási társulási megállapodá-

sának felülvizsgálata, az új feladat-ellátási 

megállapodás elfogadása 

 

ZMJVK 122/2013. (VI.20.) sz. hat. A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence 

nagytérség települési szilárdhulladék kezelés-

ének korszerű megoldására létrehozott 

Önkormányzati Társulás társulási megállapo-

dásának elfogadása 

 

ZMJVK 123/2013. (VI.20.) sz. hat. A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 

szennyvíztisztító telep fejlesztésére létrejött 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapo-

dásának elfogadása 

 

ZMJVK 124/2013. (VI.20.) sz. hat. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás megállapodásának felülvizsgálata, az 

új társulási megállapodás elfogadása 

 

ZMJVK 125/2013. (VI.20.) sz. hat. Javaslat a fogászati alapellátás önkormányzati 

támogatására 
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fejlesztési koncepciója 

 

ZMJVK 132/2013. (VI.20.) sz. hat. Területcsere a Zalaegerszeg, Kossuth u. 40. sz. 

alatti társasházzal a Szociális Városrehab-

ilitációs Programhoz kapcsolódóan 
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kiegészítése az új szociális célú város-

rehabilitációs akcióterülettel 

 

ZMJVK 135/2013. (VI.20.) sz. hat. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

 

ZMJVK 136/2013. (VI.20.) sz. hat. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által létrehozott közalapít-

ványok 2012. évi tevékenységéről 

 

ZMJVK 137/2013. (VI.20.) sz. hat. „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és intézményei részére 

számlavezetési szolgáltatás nyújtása” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró 

döntés meghozatala (ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 138/2013. (VI.20.) sz. hat. Ingatlancserével vegyes területszerzés a 

Zalaegerszeg, Október 6. téren a Belváros 

Rehabilitációs Programhoz kapcsolódóan 

(ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 139/2013. (VI.20.) sz. hat. Lakásbérleti jogviszonyok visszaállítása (ZÁRT 

ÜLÉS) 

 

ZMJVK 140/2013. (VI.20.) sz. hat. Eseti (átmeneti) segély kérelem elutasítása ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálása (ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 141/2013. (VI.20.) sz. hat. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozatala (ZÁRT ÜLÉS) 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 

 A közgyűlés 2013. június 20-i ülésén tárgyalt 

tájékoztatók 

  

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2013. II. félévi munkaterve 

 

 



SZEMÉLYI RÉSZ 

 
Tárgy: Ságod városrészben településrészi önkormányzat létrehozása 

 

ZMJVK 110/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési 

Szabályzat 60. §. (1) bekezdése alapján létrehozza Ságod városrész 

Településrészi Önkormányzatát. 

 

2.  A településrészi önkormányzat vezetője Dr. Tóth László önkormányzati 

képviselő. 

 Tagjainak 

  Sebők Zsolt   Zalaegerszeg, Martinovics u. 13. 

  Gyergyák János  Zalaegerszeg, Ságodi u. 63. 

  Dukai Katalin  Zalaegerszeg, Ságodi u 90. 

  Halász Erzsébet   Zalaegerszeg, Fácános u. 1. 

 szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

 Megbízatásuk a következő önkormányzati képviselő választás napjáig tart. 

 A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy 

gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a 

testület működési szabályainak kialakításáról. 

 

Határidő:  2013. augusztus 30. 

Felelős:  Dr. Tóth László önkormányzati képviselő 

 
Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 
Tárgy: A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ magasabb vezetői beosztására 

kiírt pályázat elbírálása 

 

ZMJVK 112/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. augusztus 1-jétől 2018. július 

31-ig Kondor Anitát bízza meg a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ 

magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

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

szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 130.000 Ft-ban,  magasabb 

vezetői pótlékát a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint a 

pótlékalap 250 %-ában állapítja meg. 

 

 

 

 



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

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2013. július 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Az Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ magasabb vezetői 

beosztására kiírt pályázat elbírálása 

 

ZMJVK 113/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. augusztus 1-jétől 2018. július 

31-ig Wohner Csabát bízza meg az Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ 

magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

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

szerint,  magasabb vezetői pótlékát a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. 

melléklete szerint a pótlékalap 225 %-ában állapítja meg. 

 

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

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2013. július 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A LÉSZ Kft. ügyvezetői munkakörének betöltése 

 

ZMJVK 114/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 01. napjától  2018. 

június 30-ig terjedő határozott időre Pais Kornélt választja meg a LÉSZ Kft. 

ügyvezetőjévé. Személyi alapbérét havi bruttó 400.000.- forintban állapítja 

meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében szereplő munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő:   2013. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 

 

 



2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az 

adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 

 

Határidő:   2013. július 10. 

Felelős:   felkérésre: ügyvezető 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak 

ellátása 

 

ZMJVK 115/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szijártóné Gorza Klára költségvetési 

minősítéssel rendelkező bejegyzett könyvvizsgálót 2013. augusztus 1-től 2015. július 

31-ig megbízza az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. Megbízási 

díját havi 190.000.- Ft + áfa összegben állapítja meg.  

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2013. július 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

21/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete  

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről
 
szóló  

57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és 

(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2) 

bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § 

(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1), (3) és (6) 

bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 

84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1)  A rendelet alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adatvédelmi 

szabályzatának rendelkezései az irányadók.” 

 

2. § Az Ör. 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) Különös méltánylást igénylő esetben szociálisan rászorulónak minősíthető az a személy 

is, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme a (3) bekezdés a) pontjában 

meghatározott jövedelmi korlát felső értékhatárát legfeljebb 3%-kal haladja meg." 

 

3. § Az Ör. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A lakásigénylővel együttköltöző családtagként élettársát és kiskorú gyermekét lehet 

figyelembe venni, szülőjét és testvérét pedig akkor, ha Magyarországon beköltözhető 

lakás tulajdonjogával, haszonélvezetével nem rendelkeznek. Az élettársi kapcsolat 

fennállását közokirattal kell igazolni.” 

 

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti az Ör. 2/e. számú mellékletében a "2. Gyepmesteri lakás - Csilla dűlő 4. - 2 

-70" szövegrész. 

(3) Az Ör. 2/f. számú mellékletének c) pontjában az „1. Köztársaság u. 81. fsz. 3. – 2 – 52” 

szövegrész helyébe az „1. Landorhegyi út 32. 4/24. - 2+2 – 74” szövegrész lép. 

  

 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

22/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete  

a Fiatal Családok Otthonáról szóló többször módosított  

19/2000. (IV. 07.) sz. rendelet módosításáról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Fiatal Családok Otthonáról szóló többször módosított 19/2000. (IV. 07.) sz. rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. § 

 

Az önkormányzat azzal a céllal, hogy a fiatalok e rendeletben meghatározott csoportja részére 

lakásigényük végleges rendezéséig, de - a 16. §-ban meghatározott kivételekkel - legfeljebb öt 

évig elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel segítséget nyújtson, 

a fiatalok elhelyezésére szolgáló épületet (a továbbiakban: épület) tart fenn és üzemeltet.” 

 

2. § Az Ör. 6. § (1) bekezdés a.)-d.) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az épületben való elhelyezésre jogosultak azok a fiatalok, akik:] 

„a.) házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi 

Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik 

Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek, 

b.) a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike kereső tevékenységet végez, vagy 

valamely felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,  

c.) a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy 

munkahellyel, vállalkozással rendelkezik, 

d.) a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 

40. életévét,” 

 

3. § (1) Az Ör. 7. § (4) bekezdése a következő c.) ponttal egészül ki: 

[A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat előnyben 

részesíteni:] 

„c.) azonos 1 hónapra eső fajlagos megtakarítás esetén a házastársak (regisztrált élettársak) 

előnyt élveznek az egyedülálló személyekkel szemben.” 

(2) Az Ör. 7. § -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az egyedülálló személyek számára egyidejűleg legfeljebb 10 szállás biztosítható." 

 

4. § Az Ör. 7/A. § (4) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A pályázatokat az arra a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, melyhez 

mellékelni kell: 

„a.) a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi 

minőség igazolását, ” 

 

5. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az induló előtakarékosság legkisebb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 



összegének 10-szerese.” 

 

6. § Az Ör. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4)Az előtakarékosság fennállását a LÉSZ Kft. minden év március 31. napjáig ellenőrzi. 

 

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

„(2) A fiatalok a szállásra – házastársuk (regisztrált élettársuk) és a szerződés megkötése után 

született gyermekük kivételével – más személyt nem fogadhatnak be, a használatot részben 

vagy egészben másnak nem engedhetik át.” 

 

8. § Az Ör. 15. § (1) bekezdés c.) és e.) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[(1) A szerződés megszűnik: 

„c.) a házasság (regisztrált élettársi kapcsolat) bármilyen okból való megszűnésének napjával, 

kivéve, ha a házasfelek (regisztrált élettársak) egyikének halála esetén a gyermekével 

szálláson maradó fél a szerződésben foglaltak teljesítését egyedül is vállalja, 

 e.)  ha a házastársak (regisztrált élettársak) illetve az egyedülálló személyek kereső 

tevékenysége 90 napnál hosszabb időre, vagy a hallgatói jogviszonya megszűnik.” 

 

9. § Az Ör. 15. § (2) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(2) A szerződést a LÉSZ Kft. felmondja: 

„c.) ha a házastársak (regisztrált élettársak) bármelyikének, illetve az egyedülálló 

személyeknek  az együttélési szabályokat súlyosan sértő, kirívóan rendbontó 

magatartása - a LÉSZ Kft. írásbeli felszólítása ellenére - megismétlődik, a cselekmény 

tanúsítását követő hónap végével,” 

 

10. § Az Ör. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A szálláshasználati díjon felül kétszeres díjat is kell fizetniük azoknak, akiknek lakásügye 

a szálláshasználati szerződés lejártát megelőzően rendeződött, de lakásukat az öt év elteltével 

még nem tudják használatba venni.  Az ilyen esetekben a szálláshasználat legfeljebb 1 évig 

engedélyezhető. Az engedélyt a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

adhatja meg.” 

 

11. § Az Ör. 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Azok a fiatalok, akiknek a lakásügye az öt év szálláshasználat lejártáig nem rendeződött, 

üres férőhelyre pályázhatnak legfeljebb 3 éves időtartamra, amennyiben az egyéb jogosultsági 

feltételeknek megfelelnek. A pályázatuk kizárólag abban az esetben hirdethető nyertesnek, ha 

nincs más érvényes pályázat.” 

 

12. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

(2) Az Ör. 7. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésében a „Szociális, Lakás- és 

Egészségügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi 

Bizottság” szövegrész lép. 

(3) Az Ör. címében a „többször módosított 19/2000. (IV. 07.) sz. rendelete” szövegrész 

helyébe a „19/2000. (IV. 07.) önkormányzati rendelet” szövegrész lép.    

 

   Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az 

egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az 

igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási és nyelvhelyességi 

szempontokat.  

 

(2) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új 

házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot 

megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 

 

2.§ 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII 

törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület. 

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában 

meghatározott név. 

c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az 

ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az 

ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

 

II. 

A KÖZTERÜLETEK  ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ  SZABÁLYOK 

 

3. § 

 

(1) Zalaegerszeg város belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell 

nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.  

 

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület 

jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll. 

 

  



(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy 

történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá 

arra, hogy az elnevezés közérthető legyen. 

 

(4) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.  

 

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-

nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. 

 

(6) Ha egy közterület városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, 

egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új 

nevet kell adni a közterületnek. 

 

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni.  

 

4.§ 

 

(1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli 

kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.  

 

(2) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Közgyűlés által 

létrehozott Utcaelnevezéseket Előkészítő Szakmai Bizottság látja el.  

 

(3) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 

 

(4) A közterület elnevezéséről szóló közgyűlési döntést a helyben szokásos módon – a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi sajtóban stb. – közzé kell tenni.  

 

5.§ 

 

(1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. 

 

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a 

helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.  

 

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós 

vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat 

közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.  

 

III. 

A  HÁZSZÁM  MEGÁLLAPÍTÁSÁRA  VONATKOZÓ  SZABÁLYOK 

 

6.§ 

 

(1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen 

több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 

 



(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni. 

 

(3) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a város 

központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, 

jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, 

az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni. 

 

(4) A csak egyoldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően 

folyamatosan is történhet. 

 

(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató 

járásával megegyezően alakítandó ki. 

 

(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a 

gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van. 

 

(7) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal 

kell ellátni. 

 

7.§  

 

(1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a 

magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.  

 

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú 

ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a 

magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni. 

 

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell 

feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell 

összekötni. 

 

(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának 

megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a 

magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.  

 

8.§  

 

(1) E rendelet 7-8.§-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő 

közterületek házszámozását nem érintik. 

 

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan 

rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok 

azonosítását akadályozzák.  

 

9.§  

 

(1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. 

 



(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból 

indulhat. 

 

(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik. 

  

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni 

jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, 

továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal. 

 

(5) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

10.§  

 

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan 

más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát 

(továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy 

külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni. 

 

(2) A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja, amelynek kihelyezéséről a 

tulajdonos köteles gondoskodni. 

 

IV. 

 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 

 

 

11.§  

 

Ez a rendelet 2013. július 01. napján lép hatályba.  

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

24/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 

13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

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

 

1.§ 

 

(1) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 

13/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Zész) 24/B.§ (1) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Kk-1 jelű övezet általános előírásai 

a) Az egykori kavicsbánya roncsolt területeinek helyreállítására és extenzív-

természetközeli fenntartására szolgáló, helyi sajátosságokat hordozó terület. 

b) A vízfelületek geometrikus formáit lágyítani, harmonizálni, a vízfolyások lágy, 

meanderező formáit újra ki kell alakítani. A harmonikus formák és a tájra jellemző 

évezredes terepviszonyok helyreállításával törekedni kell a terület természetes 

önfenntartó egyensúlyának előmozdítására. Az egyensúly tartós létrejöttét követően 

tilos a tavakon meszezés és kotrási munkálatok végzése. 

c) A tájidegen növényfajok ültetése a területen tilos. A meglévő egyedeket a 

fenntartási terv szerint, ütemezetten le kell váltani. A bolygatott területek tájidegen 

gyomosodását kezelni szükséges. 

d) A jelenlegi telekalakulatot megváltoztató első telekalkításra kizárólag a teljes 

építési övezet összes ingtalanára vonatkozó eljárárs keretében együttesen kerülhet  sor, 

melynek keretében a minimálisan kialkítható telekterület a használati megosztás szerint 

alakulhat, minden további telekalakítás során a minimálisan kialakítható telekméret - az 

út-közmű területek kivételével - min. 1 ha. A telekalakítás során a feltáró utak 

kialakítását -  geodéziai felméréssel igazolt meglévő kerítések környezetének 

kivételével - a minta-keresztszelvények  figyelembevételével kell megvalósítani. 

e) Az ingatlanok lehatárolása a kerítés mentén tájban honos cserjefajok csoportokba 

ültetésével történhet. A területen a burkolatok csak természetes anyagokból 

készülhetnek (mészkőzuzalékból, fából stb.) beton alépítmény nélkül. 

f) Az övezetben huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület nem helyezhető el. A 

fenntartáshoz szükséges, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló létesítmények - 

gazdasági épület, tároló, kezelési létesítmény stb. - közül telkenként legfeljebb egy  

helyezhető el, maximum 90 m2 hasznos alapterülettel, maximum 4,0 m 

építménymagassággal. Az épület vagy építmény kizárólag a természeti környezettel 

harmonizáló tömegaránnyal, anyaghasználattal és  felületképzéssel készülhet. 

g) Pince, verem és más terepszint alatti építmény - a közműaknák kivételével – 

önállóan sem alakítható ki. 

h) Az övezetben felszín alatti épületrész nem létesíthető. Napkollektorok, 

szélkerekek és más tájképet zavaró műszaki létesítmények építése 4 méter teljes 

magasságot meghaladó mérettel tilos. 

i) Zavaró lég-, zaj- és fényszennyező tevékenység a területen nem folytatható. 



j) A területen a fenti szabályozás hatályba lépése előtt létesített kerítéseket fenn 

lehet tartani, de azokat kertészeti eszközökkel takarni kell. Tájban honos 

cserjecsoportok vegyes ültetése szükséges a kerítésen belül és lehetőség szerint kívül 

is.” 

 

(3) A Zész 24/B.§-a az alábbi (3) rendelkezéssel egészül ki: 

“(3) Kk-2 jelű övezet 

a) Az övezet jó természetességű gyepterület, láprét helyreállítására és fenntartására 

   szolgál. 

b) Az övezetben a használathoz szükségesen kívül épület, építmény, kerítés nem 

létesíthető. Burkolt terület, pormentesített útburkolat a sportpályák és játszóeszközök 

területének kivételével nem létesíthető. Napkollektorok, szélkerekek és más tájképet 

zavaró műszaki létesítmények építése tilos. 

c)Zavaró lég-, zaj- és fényszennyező tevékenység a területen nem folytatható.” 

 

2.§ 

 

A Zész 39.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

“(2) Az építési engedély köteles távközlési célú adótornyok (a 6,0 m-t meghaladó méretű 

műtárgynak minősülő antennatartó szerkezetek) az Má-1, Má-3, Má-4 jelű mezőgazdasági 

területen, a védett természeti területek – beépítésre nem szánt területen Natura 2000, 

ökológiai hálózat, helyi jelentőségű természetvédelmi területek – kivételével az Má-2 jelű 

mezőgazdasági területen és kivételes esetben az erdészeti hatóság engedélye alapján a Eg 

jelű gazdasági erdőövezetben létesíthetők. Más övezetekben beépítésre szánt területen a 

meglevő építmények felhasználásával alakíthatók ki, helyezhetők el építési engedély 

köteles távközlési építmények úgy, hogy azok műemléki, városképi vagy tájvédelmi 

szempontból a szakmai kívánalmaknak megfeleljenek, a kialakult állapotot meghatározóan 

ne változtassák meg. Szakrális épületeken, és épületekben, valamint védett szobrok, 

kulturális emlékek és természeti értékek közvetlen környezetében építési engedély köteles 

távközlési célú adótornyok nem helyezhetők el.  

Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött elektronikus hírközlési építményeket az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 31. pontja az Építésügyi 

hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti – műszaki dokumentációk 

tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja tartalmazza.“ 

 

3.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2013. július 8. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni. Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé. 

 

(2) Ez a rendelet a szabályozási tervvel együtt érvényes. 

 

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

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

25 /2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § 

(5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 

évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. 

§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 

rendeli el: 

1. § (1) A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a        

továbbiakban: R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

      „(1)    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetési bevételeket      

12.254.020 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési  bevételek:  

- intézményi működési bevételek                  2.382.309 eFt 

- közhatalmi bevételek  3.966.015 eFt 

- felhalmozási bevételek 483.181 eFt 

- kapott támogatás                 2.458.177 eFt 

- TB alaptól átvett pénzeszközök  231.745 eFt 

- támogatás értékű bevétel                 2.706.993 eFt 

 - kölcsönök visszatérülése 25.600 eFt 

 

Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési 

szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2013. évi költségvetési kiadások összegét 15.522.569 eFt-ban hagyja jóvá, 

melynek jogcímeit a (3),(5),(6) és (7) bekezdések tartalmazzák. 

 

     (3) Költségvetési kiadások: 

- személyi jellegű kiadások         3.119.843 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok            816.558  eFt 

- dologi jellegű kiadások          4.983.042 eFt 

-  működési  támogatások             872.099 eFt   

 - ellátottak juttatásai             303.795 eFt 

 - kölcsönnyújtás               52.485 eFt             

 

A kiadásokat címenként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő 

költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú mellékletekben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 



(4)  A  költségvetési hiány összegét   3.268.549 eFt-ban, ebből  működési hiányt  

1.197.752 

        eFt-ban, a fejlesztési hiányt 2.070.797 eFt állapítja meg. 

 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: 

Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                       1.212.452 eFt 

          Felhalmozási célra:                                                                  1.458.836 eFt   

 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 
 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                         862.489 eFt                           

                                             Finanszírozási bevételek összesen:     3.533.777 eFt 

 

Finanszírozási célú kiadások: 

Működési célú (átvállalt ) hitel törlesztése                                             14.700 eFt 

Felhalmozási célú hitel és kölcsöntörlesztés                                        250.528 eFt 

                                             Finanszírozási kiadások összesen:        265.228 eFt 

 

     (5)  A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 320.752 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az 

általános tartalék összege 4.000 eFt, a céltartalék összege 316.752 eFt. 

 

      (6)  A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 4.409.787 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 209.306 

eFt, céltartalék összege 15.000 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

      (7)   A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 644.208 eFt-ban állapítja meg, melyből 

a felújítási célú pénzeszközátadás 83.580 eFt, céltartalék összege 53.893 eFt,  

célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.” 

 

2.§   Az  R 4. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

   „ (11) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2013. évi költségvetési 

rendelet 5.a. számú melléklete szerint   

 - a ZALAVÍZ Zrt. az önkormányzati kötelezettségekre figyelemmel  200 millió Ft-ot    

pénzeszköz átadás formájában, 

   - a ZALA-DEPO Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáért 

bruttó 135,1 millió Ft használati díjat számla alapján,  

  a felek között létrejött megállapodás szerint köteles teljesíteni.” 

 

3. § (1) Az R 5.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

            „(2)  A költségvetési szervek létszámkeretét 1.332,5 főben, a 12. számú mellékletben   

foglaltak szerint hagyja jóvá.” 

    (2) Az R 5.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

            „(2) A költségvetési szervek létszámkeretét 1.342,5 főben, a 12. számú mellékletben    

foglaltak szerint hagyja jóvá.” 

 

 

 



4. § (1)   Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12.  számú melléklete helyébe jelen 

rendelet  1.,2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. , 10.. és 13., illetve 13.a  számú melléklete lép. 

(2)   Az R. 5/a. és 6/a.  számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú 

 mellékletével  módosul. 

 

 5. § (1) Jelen rendelet  - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

        (2) A  rendelet 3.§ (1) bekezdése és 13. számú melléklete 2013. augusztus 1. napján lép 

hatályba. 

        (3) A rendelet 3. § (2) bekezdése és 13.a számú melléklete 2013. szeptember 1. napján 

lép     hatályba.  

 (4)  Jelen rendelet 2013. szeptember 2-án hatályát veszti. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2013. II. negyedévi ei. módosítás” xls. dokumentumban 

találhatóak. 

 

 

 
 
 

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/2/0/7/9/2/doc_url/2013_ktgv_mell.xls


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

26/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

38/1997. (XI. 6.) önkormányzati rendelet és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei 

igénybevételének szabályozásáról szóló 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A LÁNGŐR '94 Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft. 2013. július 01-től 2022. 

december 31-ig jogosult és köteles a rendelet hatálya alá tartozó kéményseprőipari 

közszolgáltatást rendszeresen ellátni Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén.” 

 

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

3.§ A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról szóló 

62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

 

4.§ Ez a rendelet 2013. július 01-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

   

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 26/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 38/1997. 

(XI.6.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének 1.) és 2.) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

1.)  2012 évi XC. Tv. 6.§ (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott 

tevékenységek díjai 

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele 
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 940 

1.2 ENHG db 1000 

1.3 ENTS db 1040 

1.4 ENTG db 1080 

1.5 EZHS db 940 

1.6 EZHG db 1000 

1.7 EZTS db 1040 

1.8 EZTG db 1080 

1.9 KNHS fm 470 

1.10 KNHG fm 420 

1.11 KNTS fm 550 

1.12 KNTG fm 480 

1.13 KZHS fm 470 

1.14 KZHG fm 420 

1.15 KZTS fm 550 

1.16 KZTG fm 480 

1.17 NNHS fm 670 

1.18 NNHG fm 560 

1.19 NNTS fm 710 

1.20 NNTG fm 580 

1.21 NZHS fm 670 

1.22 NZHG fm 560 

1.23 NZTS fm 710 

1.24 NZTG fm 580 

1.25 GNHS szint 590 

1.26 GNHG szint 580 

1.27 GZHS szint 590 

1.28 GZHG szint 580 

1.29 GZTS szint 670 

1.30 GZTG szint 720 

1.31 ET db 600 

1.32 KT fm 270 



1.33 NT fm 370 

1.34 GT szint 280 

 

2.) Megrendelésre kötelező tevékenységek a fenti közszolgáltatások sormunkán kívüli, 

megrendelésre történő elvégzése 

2.1 A sormunka keretében feltárt az égéstermék 

elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel 

eltávolítható szurokréteg kiégetése külön 

egyezetetés alapján 

Me. Díj  Ft / Alkalom 

  

db 4000 

2.2 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel 

rendelkező tüzelőberendezések égéstermék 

elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása db 680 

2.3 A 10.000 cm
2
 feletti járat kereszt-metszetű 

fm 1200 

 



2. melléklet a 26/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról szóló 

62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének a Lángőr ’94 Kft. által ellátott 

közszolgáltatás 2013. évi nettó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzéke 1.) és 2.) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1.)  2012 évi XC. Tv. 6.§ (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott 

tevékenységek díjai 

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele 
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 940 

1.2 ENHG db 1000 

1.3 ENTS db 1040 

1.4 ENTG db 1080 

1.5 EZHS db 940 

1.6 EZHG db 1000 

1.7 EZTS db 1040 

1.8 EZTG db 1080 

1.9 KNHS fm 470 

1.10 KNHG fm 420 

1.11 KNTS fm 550 

1.12 KNTG fm 480 

1.13 KZHS fm 470 

1.14 KZHG fm 420 

1.15 KZTS fm 550 

1.16 KZTG fm 480 

1.17 NNHS fm 670 

1.18 NNHG fm 560 

1.19 NNTS fm 710 

1.20 NNTG fm 580 

1.21 NZHS fm 670 

1.22 NZHG fm 560 

1.23 NZTS fm 710 

1.24 NZTG fm 580 

1.25 GNHS szint 590 

1.26 GNHG szint 580 

1.27 GZHS szint 590 

1.28 GZHG szint 580 

1.29 GZTS szint 670 

1.30 GZTG szint 720 

1.31 ET db 600 

1.32 KT fm 270 



1.33 NT fm 370 

1.34 GT szint 280 

 

2.) Megrendelésre kötelező tevékenységek a fenti közszolgáltatások sormunkán kívüli, 

megrendelésre történő elvégzése 

2.1 A sormunka keretében feltárt az égéstermék 

elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel 

eltávolítható szurokréteg kiégetése külön 

egyezetetés alapján 

Me. Díj  Ft / Alkalom 

  

db 4000 

2.2 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel 

rendelkező tüzelőberendezések égéstermék 

elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása db 680 

2.3 A 10.000 cm
2
 feletti járat kereszt-metszetű 

fm 1200 

 

 

2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról szóló 

62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének a Füstfaragók Kéménytechnikai 

Kft. által ellátott közszolgáltatás 2013. évi nettó kéményseprő-ipari közszolgáltatási 

díjjegyzéke 1.) és 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1.)  2012 évi XC. Tv. 6.§ (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott 

tevékenységek díjai 

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele 
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 940 

1.2 ENHG db 1000 

1.3 ENTS db 1040 

1.4 ENTG db 1080 

1.5 EZHS db 940 

1.6 EZHG db 1000 

1.7 EZTS db 1040 

1.8 EZTG db 1080 

1.9 KNHS fm 470 

1.10 KNHG fm 420 

1.11 KNTS fm 550 

1.12 KNTG fm 480 

1.13 KZHS fm 470 



1.14 KZHG fm 420 

1.15 KZTS fm 550 

1.16 KZTG fm 480 

1.17 NNHS fm 670 

1.18 NNHG fm 560 

1.19 NNTS fm 710 

1.20 NNTG fm 580 

1.21 NZHS fm 670 

1.22 NZHG fm 560 

1.23 NZTS fm 710 

1.24 NZTG fm 580 

1.25 GNHS szint 590 

1.26 GNHG szint 580 

1.27 GZHS szint 590 

1.28 GZHG szint 580 

1.29 GZTS szint 670 

1.30 GZTG szint 720 

1.31 ET db 600 

1.32 KT fm 270 

1.33 NT fm 370 

1.34 GT szint 280 

 

2.) Megrendelésre kötelező tevékenységek a fenti közszolgáltatások sormunkán kívüli, 

megrendelésre történő elvégzése 

2.1 A sormunka keretében feltárt az égéstermék 

elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel 

eltávolítható szurokréteg kiégetése külön 

egyeztetés alapján 

Me. Díj  Ft / Alkalom 

  

db 4000 

2.2 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel 

rendelkező tüzelőberendezések égéstermék 

elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása db 680 

2.3 A 10.000 cm
2
 feletti járat kereszt-metszetű 

fm 1200 

 

 

 



A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 101/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

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

határidejű 289/2011/VII/4., 52/2012/1., 2., 3., 97/2012/8., 23/2013., 26/2013., 

49/2013/2., 61/2013., 64/2013/X., 70/2013/2., 73/2013., 76/2013., 77/2013/2., 

78/2013/2., 4., 79/2013., 80/2013/1., 2., 3., 81/2013/1., 83/2013/1., 2., 

84/2013/1., 2., 85/2013/1., 2., 87/2012/1., 2., 88/2013/1., 2., 89/2013., 

90/2013., 91/2013/2., 92/2013., 93/2013., 96/2013., 97/2013., 98/2013., 

99/2013., 100/2013. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2010. sz. határozatban 

szereplő támogatás visszafizetési kötelezettségének határidejét 2014. december 

15-re módosítja. 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 310/2010. sz. közgyűlési 

határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re 

módosítja. A határozat 2. pontját módosítja továbbá azzal, hogy a 

környezetvédelmi engedély megszerzésének határideje: 2013. szeptember 30. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 119/2012. számú közgyűlési 

határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re 

módosítja.  

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 166/2012. számú közgyűlési 

határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re 

módosítja.  

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214/2012. számú közgyűlési 

határozat II. pontjának végrehajtási határidejét 2014. december 31-re 

módosítja.  

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 215/2012. számú közgyűlési 

határozat II. pontjának végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja.  

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 264/2012. számú közgyűlési 

határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. szeptember 30-ra 

módosítja.  

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2013. számú közgyűlési 

határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re 

módosítja.  

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 30/2013. számú közgyűlési 

határozat 8. pontjának végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja.  

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 44/2013. számú közgyűlési 

határozat Udvardy Ignác térre vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:  

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 2897/15 hrsz-ú 

közterületnek Udvardy Ignác tér elnevezést adja. 

12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 67/2013. számú közgyűlési 

határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2014. évi költségvetési rendelet 

elfogadására módosítja. 

13. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 75/2013. számú közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2013. július 31-re módosítja. 

14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 86/2013. számú közgyűlési 



határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 30-ra módosítja. 

 

Tárgy: A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása, valamint a gyepmesteri lakás hasznosítása 

  

ZMJVK 102/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 

2013. július 1. napjától 2014. június 30. napjáig terjedő határozott időre a 

zalaegerszegi 21501/1 hrsz-ú ingatlanon található 70 m
2
 nagyságú épületet, valamint 

az ingatlan 945 m
2
 nagyságú részterületét – mely természetben a Zalaegerszeg, Csilla 

dűlő 4. szám alatt található - bérbe adja a „Bogáncs” Zalaegerszegi Állatvédő 

Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.) részére.  

Az épület kedvezményes szorzó (0,10) alkalmazásával megállapított bérleti díját 

4.620,- Ft+ÁFA/hó összegben, a részterület bérleti díját pedig 945,- Ft+ÁFA/hó 

összegben határozza meg.   

A bérleti díj minden évben az infláció mértékével megemelkedik.  

A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú 

hasznosítás esetén a bérleti szerződés – 60 napos felmondási idő kikötésével – 

felmondható. 

 

A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni.  

Az ingatlan használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérlőt terheli.  

Bérlő tudomásul veszi, hogy a zalaegerszegi 21501/1 hrsz-ú ingatlan 174 m
2
 

nagyságú részterületén gyepmesteri telep működik. A bérlő vállalja, hogy saját 

költségén gondoskodik a gyepmesteri telep területének elkerítéséről.     

Az épület használatra alkalmas állapotának megteremtése érdekében elvégzendő 

munkálatok, valamint az átalakítások, felújítások elvégzése előtt bérlő köteles kikérni 

az önkormányzat hozzájárulását. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.   

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008. 

(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 103/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítását az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

 Határidő: 2013. július 08. 



 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az északi elkerülő úttól északra, jelenleg Gip-5 jelű ipari gazdasági terület 

környezetében lévő, 0828/5, 0781/1, 0781/2 és a 0779 hrsz-ú ingatlanokra 

készíttesse el a rendezési terv módosítását úgy, hogy az Má-1 és Má-2 jelű 

általános mezőgazdasági besorolás helyett Gip jelű ipari gazdasági övezet 

legyen. A módosítás célja, hogy ezek a területek a mezőgazdasági művelés alól 

kivonhatók és a gazdaság élénkítés érdekében ipari fejlesztésekre 

felhasználhatóak legyenek. Ezzel párhuzamosan a mezőgazdasági művelés alól 

való kivonás feltételeit is meg kell teremteni. 

Határidő:  2013. december 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A közművelődési intézményrendszer átszervezése 

 

ZMJVK 104/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre Általános 

Művelődési Központot, mint önálló jogi személyt, önállóan működő és 

gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervet 2013. július 31. napjával 

megszünteti. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre 

Általános Művelődési Központ közművelődési tevékenység és nyilvános 

könyvtári ellátás közfeladatait 2013. augusztus 1-jétől az Apáczai Csere János 

Városi Művelődési Központban kívánja biztosítani a jelenlegi feladatellátási 

hely megtartása mellett. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges okiratok elkészítésére és a 

további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2013. június 28. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre Általános 

Művelődési Központban teljesített közművelődési tevékenység és nyilvános 

könyvtári ellátás közfeladathoz kapcsolódó népművelő, könyvtáros 

létszámkeretet 5 fővel csökkenti. Az Apáczai Csere János Városi Művelődési 

Központ népművelő, könyvtáros 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 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József Általános 

Művelődési Központot, mint önálló jogi személyt, önállóan működő és 

gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervet 2013. július 31. napjával 

megszünteti. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József 

Általános Művelődési Központ közművelődési tevékenység közfeladatát 2013. 



augusztus 1-jétől az Apáczai Csere János Városi Művelődési Központban 

kívánja biztosítani a jelenlegi feladatellátási hely megtartása mellett. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges okiratok elkészítésére és a 

további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2013. június 28. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József Általános 

Művelődési Központban teljesített közművelődési tevékenység közfeladathoz 

kapcsolódó népművelő, könyvtáros létszámkeretet 2 fővel csökkenti. Az 

Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ népművelő, könyvtáros 

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 

 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

Izsák Imre Általános Művelődési Központnak és az Öveges József Általános 

Művelődési Központnak az Apáczai Csere János Városi Művelődési 

Központba történő beolvadásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli 

intézkedéseket tegye meg. 

 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 

 

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

tekintse át a peremkerületek közművelődési életét átfogó közösségi színterek 

működését, finanszírozását, továbbá vizsgálja meg a Kézművesek Háza – akár 

a Göcseji Múzeum szervezeti keretein belül történő – működtetésének 

lehetőségét, és ezekről tájékoztassa a Közgyűlést. 

 

Határidő: 2013. október 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Köznevelési és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása, 

megszüntető okiratok elfogadása 

 

ZMJVK 105/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

I. 1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Belvárosi 

I. számú Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus 1-jei hatállyal elfogadja. 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Belvárosi 

II. számú Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. 

melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus 1-jei hatállyal elfogadja. 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Kertvárosi 

Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete 

szerinti tartalommal 2013. augusztus 1-jei hatállyal elfogadja. 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Landorhegyi Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. 

melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus 1-jei hatállyal elfogadja. 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Apáczai Csere János 

Városi Művelődési Központ alapító okiratot módosító okiratát és 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 

előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus 1-jei 

hatállyal elfogadja. 

6.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági 

Ellátó Szervezet alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 6. sz. 

melléklete szerinti tartalommal 2013. augusztus 1-jei hatállyal elfogadja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2013. június 28. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

II. 1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Izsák Imre Általános 

Művelődési Központ megszüntető okiratát az előterjesztés 7. sz. 

melléklete szerinti tartalommal 2013. július 31-i hatállyal elfogadja. 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Öveges József 

Általános Művelődési Központ megszüntető okiratát az előterjesztés 8. 

sz. melléklete szerinti tartalommal 2013. július 31-i hatállyal elfogadja. 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Óvodai Gazdasági 

Ellátó Szervezet megszüntető okiratát az előterjesztés 9. sz. melléklete 

szerinti tartalommal 2013. július 31-i hatállyal elfogadja. 

 



A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megszüntető okiratok aláírására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2013. június 28. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási 

megállapodásának felülvizsgálata, az új társulási megállapodás elfogadása  
 

ZMJVK 106/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulásnak a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján 

felülvizsgált, módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodását elfogadja.  

 A társulási megállapodás 2013. június 30-i hatálybalépésével egyidejűleg a 

307/2006. sz. határozatával elfogadott és a 200/2008. sz. határozatával, 

valamint a 49/2009. sz. határozatával módosított társulási megállapodást 

hatályon kívül helyezi.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására 

és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2013. június 21. 

 Felelős:    Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 2013. július 1. 

napjától állami feladattá váló jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási 

forma folyamatos biztosítása érdekében a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal történő feladat-ellátási megállapodás megkötésével.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

 Határidő:  2013. június 30. 

    Felelős:    Gyutai Csaba polgármester 

 

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

Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás új 

társulási megállapodásához kapcsolódó pénzügyi, számviteli intézkedéseket 

tegye meg.  

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy  2013. június 30-áig a közgyűlés irányítása alá tartozó Családsegítő 

Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, valamint a Gondozási Központ 

költségvetési szervek részére  feladatellátásuk biztosítása érdekében - 2013. 

július 1-jétől az önkormányzat soron következő költségvetési-rendelet 

módosításáig, illetve a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti 



Alapszolgáltatási  Társulás költségvetésének megállapításáig - a   folyamatos 

működéshez szükséges kiadások fedezetére pénzeszközt biztosítson az érintett 

költségvetési szervek részére jóváhagyott   2013. évi intézményfinanszírozási 

összeg  terhére. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

szükséges költségvetési előirányzatok és létszámkeretek átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

 Határidő:  a költségvetés III. negyedévi módosítása  

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának 

módosítása  
 

ZMJVK 107/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti 

Központ Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) 2013. június 30. napi hatállyal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok 

alapján a Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a, valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a szerinti 

tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” 

 

Az intézmény elnevezése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Az intézmény 

elnevezése:                                                Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és   

                                                                   Gyermekjóléti Központ” 

 

Az intézmény fenntartó szerve helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Fenntartó szerve: Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás 

(Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.) 

A társulás tagjai: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.  

   Nagypáli Község Önkormányzata 

   Nagypáli, Arany János u. 26. 

   Kispáli Község Önkormányzata 

   Kispáli, József Attila u. 40.” 

 

 

 



Az intézmény irányító és felügyeleti szerve helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Irányító szerve:  Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás 

Társulási Tanácsa     

                                                                        Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 

                                                             Az intézmény alapító okiratának az alapítói 

joggyakorló által történő kiadásához, 

módosításához a Társulási Tanács egyetértése 

szükséges.” 

  

Az intézmény gazdálkodási besorolása helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

     Az intézmény elsősorban szakmai célú 

költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek 

felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási 

joggal és felelősséggel bír. A szakmai 

alapfeladata ellátásához szükséges szakmai 

szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül 

egyes adminisztratív, szellemi támogató 

feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti 

egység nélkül – elláthat. 

 Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a 

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet látja 

el.” 

Az intézményvezető kinevezésének rendje helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Az intézményvezető kinevezésének 

          rendje: A kinevezési jogkör gyakorlója a Zalaegerszegi 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Társulás Társulási Tanácsa nyilvános pályáztatás 

alapján.  

 Az intézmény vezetőjének kinevezési időtartama 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. alapján.” 

 

Az alapító okirat tevékenység részében szereplő „TEÁOR’08: 8899 Máshová nem sorolható 

egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakágazat száma: 8899 Máshová nem sorolható 

egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül” szövegrész helyébe a „TEÁOR’08: 8899 Máshová 

nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakágazat száma: 889900 Máshová 

nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül”szövegrész lép. 

 

Az alapító okirat tevékenység részében szereplő „Az intézmény Gyermekjóléti Központja a 

Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának kijelölése alapján módszertani 

feladatokat is ellát.” szövegrész törlésre kerül. 

  

 

 



A feladat ellátására szolgáló vagyon adatai helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„A feladat ellátására szolgáló vagyon adatai 

 

Megnevezés Helyrajzi szám Területi adatok 

Kis u.8. 3009/3 288 m
2
  

Apáczai tér 5.  745/85 384 m
2”

  

 

A vagyon tulajdonosa: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A vagyon kezelője: Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ.” 

                                                                                   
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2013. június 21. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása 
 

ZMJVK 108/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gondozási Központ Alapító Okiratát 

(továbbiakban: alapító okirat) - 2013. június 30. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok 

alapján a Zalaegerszegi Gondozási Központ részére az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően 

az alábbi alapító okiratot adja ki:” 

 

Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„1. Az intézmény neve, székhelye: Zalaegerszegi Gondozási Központ 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60. 

 

        telephelyei:      Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 23. 

 Zalaegerszeg, Platán sor 4. 

 Zalaegerszeg, Andráshida u. 5. 

 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 13/A. 

 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 3.” 

  



Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

  

„2. Az intézmény szakmai egységei,  

 férőhelyei: Alapszolgáltatások:  

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60. 

   Nappali ellátást nyújtó intézmény 

 Szociális Klub 30 férőhely 

  Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 23. 

 Belvárosi Idősek Klubja 60 férőhely 

  Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60. 

 Landorhegyi Idősek Klubja 40 férőhely 

  Zalaegerszeg, Platán sor 4. 

 Andráshidai Idősek Klubja 30 férőhely 

   Zalaegerszeg, Andráshida u. 5. 

  

 Szakellátási intézmények 

 Átmeneti ellátást nyújtó intézmény 

 Idősek Gondozó Háza 42 férőhely 

 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 13/A. 

 Tartós elhelyezést nyújtó intézmény 

 Idősek Otthona  98 férőhely 

 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 3. 

  

                                                                            Gazdasági szervezet 

                                                                            Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60. 

 Szociális csoport 

  Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 23. 

                                                                            Nyugdíjas-Otthonház 

                                                                            Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60.” 

 

Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„5. Az intézmény alapítójának jogutódja, 

 alapítói jog gyakorlója, székhelye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város      

Önkormányzata 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 

 

    Az intézmény fenntartója, székhelye:     Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 

                                                                            A társulás tagjai: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

                                                                        Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.  

                                                                            Nagypáli Község Önkormányzata 

       Nagypáli, Arany János u. 26. 



       Kispáli Község Önkormányzata 

       Kispáli, József Attila u. 40.” 

 

Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„6. Az intézmény irányító szerve:         Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 

  Az intézmény alapító okiratának az alapítói 

joggyakorló által történő kiadásához, 

módosításához a Társulási Tanács egyetértése 

szükséges.” 

                                                 

Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

  

„9. Az intézményvezető kinevezésének 

           rendje: A kinevezési jogkör gyakorlója a 

Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa 

nyilvános pályáztatás alapján.  

 Az intézmény vezetőjének kinevezési 

időtartama a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. alapján.” 

 

Az alapító okirat 12. pontjának utolsó mondata törlésre kerül. 

                          

Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„13. A feladatok ellátására szolgáló vagyon adatai: 

 

Megnevezés 
Építés 

éve 

Helyrajzi 

szám 
Területi adatok 

- Zalaegerszegi Gondozási Központ 

- Belvárosi Idősek Klubja 

Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60. 

1988 2231/6 
4132 m2 földterületen épült 

639 m2 alapterületű ingatlan 

- 2 db garázs Zalaegerszeg, 

Kosztolányi Dezső u. - Kossuth 

Lajos u. 

1995 2231/5 44 m2 alapterületű 

- Szociális Klub 

Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 23. 
1993 2251 

1359 m2 földterületen épült 263 

m2 alapterületű ingatlan 

- Landorhegyi Idősek Klubja 

Zalaegerszeg, Platán sor 4. 
1952 4086 

1184 m2 földterületen épült 247 

m2 alapterületű ingatlan 

- Andráshidai  Idősek Klubja 

Zalaegerszeg, Andráshida u. 5. 
1950 7341 

4059 m2 földterületen épült 228 

m2 alapterületű ingatlan 

- Idősek Gondozó Háza 

Zalaegerszeg, Landorhegyi út 13/A. 

1963 4853 
2894 m2 földterületen épült 708 

m2 alapterületű ingatlan 

2000  + 397 m2 alapterületű ingatlan 

 



A vagyon tulajdonosa:     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Kezelője:           Zalaegerszegi Gondozási Központ.” 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2013. június 21. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester          

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet II. 

negyedévi módosítása 

 

ZMJVK 109/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 1-jétől a 

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda létszámkeretet 2 fővel, a 

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda létszámkeretet 3 fővel, a 

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda létszámkeretet 3 fővel és a Zalaegerszegi 

Landorhegyi Óvoda létszámkeretet 2 fővel megemeli a nevelő- és 

oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottakhoz (pedagógiai asszisztens) 

kapcsolódó feladatbővülés miatt. A közgyűlés felhatalmazza az érintett 

intézmények vezetőit az engedélyezett létszámok betöltésére. 

 

Határidő: intézményvezetők értesítésére 2013. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2. 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 1,5 millió Ft eredményességi 

támogatást biztosít a Teke VB aranyérmes magyar válogatott zalaegerszegi 

tagjai részére az év közben jelentkező feladatok elkülönített céltartalék terhére. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a támogatást és a 

költségvetés III. negyedévi módosításakor terjessze a közgyűlés elé.  

 Az átcsoportosítás a költségvetés főösszegét nem érinti, polgármesteri 

hatáskörben átcsoportosítható. 

  

 Határidő:  A költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 



Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása 

 

ZMJVK 111/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, 

mint ajánlatkérők részére a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, az eljárások 

közbeszerzési és jogi szakértelmet igénylő feladatait 2013. szeptember 1-től 

2015. március 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízás alapján külső 

szervezet lássa el. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési 

eljárások jogi és közbeszerzési feladatainak ellátását végző lebonyolító 

kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon, 

továbbá felkéri arra is, hogy a szolgáltatás ellátásának 2014-15. évekre 

áthúzódó költségei fedezetének biztosítása érdekében tegye meg a szükséges 

intézkedéseket.  

Határidő:  2013. augusztus 31.,  

   fedezet biztosítására: 2014-15. évi költségvetés tervezése 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

  

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

(továbbiakban: SZMSZ) módosítását 2013. szeptember 1-jei hatállyal az 

alábbiak szerint jóváhagyja: 

1.) Az SZMSZ „II. A HIVATAL SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK 

RENDSZERE” fejezet „5. A hivatal szervezeti tagozódása” pontjának 

„Jogi és Közbeszerzési Iroda” szövegrésze hatályát veszti, (az 

Önkormányzati Osztály) a „Testületi csoport” szövegrész helyébe „Jogi 

csoport” szövegrész lép.  

2.) Az SZMSZ 1. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. sz. melléklete 

lép. 

3.) Az SZMSZ 2. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. sz. melléklete 

lép. 

4.) Az SZMSZ 1. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

4.1.) A függelék alábbi szövegrésze hatályát veszti: 

 
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 1952. évi III. tv. 67. § (1) bek. d-e pont 



ellátásáról 

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 

- 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 

  
4.2.) A függeléknek az Önkormányzati Osztály Testületi Csoportja feladatkörét 

szabályozó szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:   

Jogi Csoport 
 
összeállítja a közgyűlés munkatervét 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. § 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 9-10. § 

közgyűlési előterjesztéseket készít, jogi segítséget nyújt más 

szervezeti egységnek az előterjesztések elkészítéséhez  

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § 

rendelet-tervezeteket készít, közreműködik a más szervezeti egység 

által előkészített rendelet-tervezet elkészítésében 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (1) 

bek. a) pont 

Az osztályok által írásban leadott előterjesztések alapján a soron 

következő közgyűlés előzetes napirendi tárgysorát előkészíti, melyet 

elektronikus levél (e-mail) útján egyeztetés céljából megküld a 

bizottságok elnökeinek, a polgármesternek, az alpolgármestereknek, 

a jegyzőnek és az aljegyzőnek. Az így kialakult napirendi tárgysort 

minden belső szervezeti egységnek eljuttatja 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 12. § (2)-(4) 

bek., 12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

külső szerv, személy által készített előterjesztéseket törvényességi, 

tartalmi-formai szempontból ellenőrzi, segítséget nyújt az 

előterjesztés elkészítéséhez 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) sz. ÖR 15. § (3) 

bek. f) pont,  

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

a bizottsági és közgyűlési anyagküldést megelőzően törvényességi, 

tartalmi, formai szempontból ellenőrzi az előterjesztéseket 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bek. 

e) pont 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 



szabályzat 

a közgyűlést követően végrehajtás céljából kiadja a közgyűlési 

határozatokat az érdekeltek részére 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

részt vesz a közgyűlési határozatok végrehajtásában, ehhez 

kapcsolódóan szerződéseket, megállapodásokat készít és 

véleményez 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

jogi segítséget nyújt más szervezeti egységnek a közgyűlési 

határozatok végrehajtásához, ehhez kapcsolódóan megállapodások, 

szerződések megkötésében közreműködik, véleményezi azokat 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 
a közgyűlést megelőzően kiadja a hivatal szakosztályainak a lejárt 

határidejű határozatok listáját, kigyűjti a határozat alapján közgyűlés 

elé kerülő előterjesztések listáját, összeállítja a lejárt határidejű 

közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést  

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 19.§ (1) bek. 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

közreműködik a közgyűlés, valamint a Hivatal SZMSZ-ének 

módosításával, kiegészítésével kapcsolatos előkészítő munkában, 

gondoskodik az Ügyrendi Szabályzat naprakészen tartásáról, a 

szükséges módosítások átvezetéséről, évenkénti felülvizsgálatának 

ellátásáról 

2011. évi CLXXXIX. tv. 67. § d) pont, 

e) pont, 81. § (3) bek. j) pont 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 73. § 

ellátja a közalapítványok, társulások közgyűlés előtti 

beszámoltatásával kapcsolatos feladatokat 

2006. évi LXV. tv. 1. §, 310/2004. sz. 

kgy. határozat, 

2011. évi CLXXXIX. tv. 93. § 14. pont 

részt vesz a jegyző kijelölése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

testületének ülésén 

2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4) bek. 

részt vesz a Közgyűléseken, az Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság ülésein, valamint szükség 

esetén egyéb bizottságok ülésein 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bek. 

e) pont 

bizottsági határozatok és jegyzőkönyvek törvényességi 

ellenőrzésével, megőrzésével, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz 

történő továbbításával kapcsolatos feladatok ellátása 

2011. évi CLXXXIX. tv. 60. § 

gondoskodik rendeletmódosítások esetén az egységes szerkezet 

átvezetéséről 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 27.§ (2)  

 

Önkormányzati Osztály kezelésében lévő bérleményekkel 

kapcsolatos szerződéskötés, szerződésvéleményezés 

Ptk. 200. § (1) bek., 1993. évi LXXVIII. 

tv. 36-44. § 

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 készít, véleményez  2011. évi CLXXXIX. tv. 41. §,  

 Ptk 200. § (1) bek. 

 ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 

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 



4.3.) A függeléknek az Önkormányzati Osztály Szervezési Csoportja feladatkörét 

szabályozó alábbi szövegrész 

Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott 

beruházások, felújítások, szolgáltatások vállalkozásba adásáról, a Jogi és 

Közbeszerzési Irodával közösen lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat. 

2011. évi CVIII. tv., 

ZMJVK 12/2006.(III.07.) ÖR 

 helyébe 

Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott 

beruházások, felújítások, szolgáltatások vállalkozásba adásáról 

2011. évi CVIII. tv., 

ZMJVK 12/2006.(III.07.) ÖR 

szövegrész lép. 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 

Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. Felkéri a Közbeszerzési Szabályzat új 

eljárásrendnek megfelelő módosítására, és a további szükséges intézkedések 

megtételére. 

  

 Határidő: 2013. augusztus 31. 

 Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Vélemény kiadása köznevelési intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban 

 

ZMJVK 116/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az alábbi pályázók 

intézményvezetői megbízását: 

 

Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Makovecz Tamás 

Öveges József Általános Iskola – Domján István 

Zrínyi Miklós Gimnázium – Horváth Attila 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Zalaegerszegi Tankerülete értesítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Kisbucsa Község Önkormányzatának Képviselőtestületével óvodai feladatok 

ellátására megkötött megállapodás módosítása 

 

ZMJVK 117/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kisbucsa Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével, az ezen községben lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai 



nevelésben való részesítésére megkötött köznevelési szerződést az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kisbucsa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületével megkötött köznevelési szerződés módosítását jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: a szerződés aláírására: 2013. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása, tulajdonosi hozzájárulás fizetése 

 

ZMJVK 118/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2013. (I.31.) sz. határozata 4. 

pontjának a szervezeti és működési szabályzat elkészítésére vonatkozó részét 

hatályon kívül helyezi. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Nyugat- Pannon 

Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi 

üzleti tervét. A közgyűlés a Kft. mérleg szerinti eredményét 542 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:  2014. május 31. 

 Felelős:   felkérésre Szijártó Zsolt Ferenc ügyvezető 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat- Pannon Járműipari és 

Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2013. évi 

működéséhez 5 Mft tulajdonosi, pénzbeli hozzájárulást biztosít. Forrása 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 

az év közben jelentkező feladatokra elkülönített céltartaléka. A Közgyűlés 

felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet III. negyedéves 

módosítása során a céltartaléknak a költségvetésben való átvezetéséről és a 

támogatási megállapodás megkötéséről gondoskodjon. 

 

 Határidő:  a költségvetés III. negyedéves módosításakor 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. alapító okiratának módosítása 

 

ZMJVK 119/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi 84/2013 

(V.09.) számú határozatának 4. pontját. 

 

2. 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. június 20. napjától az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

I. Az Alapító Okirat 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „2./  A társaság székhelye, telephelyei:  

 Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3. 

 Telephelyei: 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. 

  8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78. 

  8900 Zalaegerszeg, 15433 hrsz. (Fürdő sétány 2.) 

  8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16. 

  8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.” 

 

II. Az Alapító Okirat 4./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „4./  A társaság tevékenységi körei: 

4618’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme  

4690’08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem 

4719’08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

4724’08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

4751’08 Textil-kiskereskedelem 

4753’08 Takaró, szőnyeg, fal-, és padlóburkoló kiskereskedelem 

4759’08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 

4761’08 Könyv-kiskereskedelem 

4762’08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 

4763’08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelem 

4764’08 Sportszer-kiskereskedelem 

4765’08 Játék-kiskereskedelem 

4771’08 Ruházat kiskereskedelem 

4772’08 Lábbeli-, bőrárú-kiskereskedelem 

4778’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

5510’08 Szállodai szolgáltatás 

5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

5530’08 Kempingszolgáltatás 

5590’08 Egyéb szálláshely szolgáltatás 

5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 

5629’08 Egyéb vendéglátás 

5630’08 Italszolgáltatás 

6399’08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6832’08 Ingatlankezelés 

7010’08 Üzletvezetés  

7311’08 Reklámügynöki tevékenység 

7312’08 Médiareklám  

7490’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

7721’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  

7729’08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

7732’08 Építőipari gép kölcsönzése 

7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

7740’08 Immateriális javak kölcsönzése 



7990’08 Egyéb foglalás 

8110’08 Építményüzemeltetés 

8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8299’08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

8551’08 Sport, szabadidős képzés 

8690’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

9311’08 Sportlétesítmény működtetése 

9312’08 Sportegyesületi tevékenység 

9319’08 Egyéb sporttevékenység   

9321’08Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 

9329’08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

9602’08 Fodrászat, szépségápolás 

9604’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
9609’08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 

 

A társaság fő tevékenysége: 9319’08 Egyéb sporttevékenység (főtevékenység)”  
 

III. 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. július 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

                felkérésre: Kugler László ügyvezető 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A Zala-Depo Kft-nél cégjegyzésre jogosultak cégjegyzésre való jogosultságának 

meghosszabbítása, a depónia bővítési lehetőségei 

 

ZMJVK 120/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft cégjegyzésére 

az alapító okirat 15. pontjában foglalt módon, az ügyvezető akadályoztatásának 

esetére 2014. december 31. napjáig felhatalmazza Szabó Andrea gazdasági 

vezetőt és Horváth Zsolt hulladékgazdálkodási vezetőt. 

 

 Határidő:  2013. június 20. 

 Felelős:   felkérésre: Gecse László ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Zala-Depo Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a depónia hosszú távú működtetésének mind a három 

lehetőségre dolgozza ki részletes üzleti tervét és terjessze a közgyűlés elé, 



valamint a bővítéshez szükséges tulajdonszerzési folyamatokhoz szükséges 

megállapodásokat készítse elő. 

 

 Határidő:  2013. szeptember 12. 

 Felelős:   felkérésre: Gecse László ügyvezető 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyelet feladat-ellátási társulási 

megállapodásának felülvizsgálata, az új feladat-ellátási megállapodás elfogadása 

 

ZMJVK 121/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátáshoz 

kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezése és biztosítása érdekében 

megkötött feladat-ellátási társulási megállapodásokat 2013. június 30-i 

hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezését és folyamatos 

biztosítását ellátja a feladat ellátással őt megbízó, az előterjesztés 

mellékletében meghatározott települési önkormányzatok részére 2013. július 1-

jétől határozatlan időre. A feladatellátást Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az Egészségügyi Alapellátási Intézménye útján biztosítja. A 

közgyűlés a megbízó települési önkormányzatok képviselőtestületeivel 

megkötendő feladat-ellátási megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a megállapodások 

megkötéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2013. június 30. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladék 

kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának elfogadása 

 

ZMJVK 122/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-Balaton és Zala Folyó 

Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 

Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Egyúttal a 2005. 

október 26. napján kelt Társulási Megállapodást annak minden módosításával együtt 

hatályon kívül helyezi. 

 

 

 



A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét 

tájékoztassa, és felhatalmazza a Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep 

fejlesztésére létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása 

 

ZMJVK 123/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 

szennyvíztisztító telep fejlesztésére létrejött Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét 

tájékoztassa, és felhatalmazza a Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának 

felülvizsgálata, az új társulási megállapodás elfogadása  

 

ZMJVK 124/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján felülvizsgált, módosításokkal és 

kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja. A 

társulási megállapodás 2013. június 30-i hatálybalépésével egyidejűleg a 292/2007. 

sz. határozatának 1. pontjával elfogadott és a 41/2008., 199/2008., 45/2011., és a 

117/2012. sz. határozatával módosított társulási megállapodást hatályon kívül 

helyezi. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a közszolgáltatások 

biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és 

hatáskörök közül a területfejlesztési feladatok ellátásában vesz részt. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2013. június 30. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Javaslat a fogászati alapellátás önkormányzati támogatására 

 

ZMJVK 125/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogászati prevenció, a 

gyermekek szájhigiénés állapotának javítása, felvilágosító, szűrési programok 

erősítése érdekében 2013. évben összesen 3.500 eFt összegű támogatást 



biztosít az iskolafogászati ellátást végző 7 db egészségügyi szolgáltató számára 

a rendelő fenntartásával összefüggő kiadásokhoz, valamint a tevékenység 

végzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez, amortizációs költségeihez. 

 Az egy szolgáltatóra jutó támogatás éves összege 2013. évben 500.000 Ft. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás fedezetének 

egészségügyi ágazaton belüli átcsoportosításáról a 2013. évi költségvetési 

rendelet III. negyedévi módosítása során gondoskodjon. 

 

Határidő: 2013. szeptember 19. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  A támogatási szerződések megkötésére a közgyűlés 58/2013. (IV.11.) számú 

határozatával elfogadott új feladat-ellátási szerződések aláírását követően 

kerülhet sor. 

 A közgyűlés felkéri a polgármester, hogy a feladat-ellátási szerződések 

megkötését követően gondoskodjon a támogatáshoz szükséges intézkedések 

megtételéről. 

 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

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

2014. évi önkormányzati támogatás lehetőségét vizsgálja meg.  

 

Határidő: 2014. évi költségvetés elfogadása  

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadása 

 

ZMJVK 126/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a program megvalósulásáról és kétévente 

történő aktualizálásáról gondoskodjon.  

 

Határidő:  2015. június 30. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. II. félévi munkatervének 

jóváhagyása 

 

ZMJVK 127/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. II. félévi munkatervét a 

mellékletnek megfelelően elfogadja.  

A közgyűlés 2013. június 20. és 2013. szeptember 19. között nyári szünetet tart. 



A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:   2013. június 30. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Közterületi célú kamerarendszer bővítése 

 

ZMJVK 128/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 

előterjesztése alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén – a 

városi kamerarendszer részeként – az alábbi helyszíneken egyetért közterületi 

képfelvevő elhelyezésével: 

 

a)  Sas utca - Jánkahegyi út kereszteződése 

b)  Volán utca - Ördöngős-völgy - Zrínyi út kereszteződése 

c)  Domb utca - Dombalja utca kereszteződése 

d)  Domb utca – Nyerges út kereszteződése 

e)  Nyerges út – Balatoni út kereszteződése 

f)  Gógánvölgyi út - Szélhordta út kereszteződése 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert az érintettek tájékoztatására, ill. az 

önkormányzat pénzeszközéből megvalósuló – c.-f. pontokban feltüntetett 

helyszíneken - közterületi képfelvevők megrendelésére. 

 

Határidő: 2013. szeptember 1. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Vis major támogatás igénylésére benyújtott pályázat módosítása 

 

ZMJVK 129/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 92/2013. (V.09.) sz. 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
2.  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 vízi-létesítmények: 

- 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 hrsz;  

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
 

15 065 085 Ft 30 

Biztosító kártérítése - Ft - 

Egyéb forrás - Ft - 

Vis maior támogatási igény 35 151 859 Ft 70 

Források összesen 50 216 944 Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 50 216 944 Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani.    

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a 

káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálja(ák). (jelen pályázat esetében nem releváns) 

 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik 

/ nem rendelkezik*  

 

Biztosító Társaság megnevezése  

Biztosítási szerződés száma  

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt. 

 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 

értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli 

fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási 

szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé. (jelen 

pályázat esetében nem releváns) 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 

nem tudja ellátni. (jelen pályázat esetében nem releváns) 



 A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 08.) 

számú önkormányzati rendeletében a „hibaelhárítás, sürgősségi feladatok” sor terhére 

biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert/társulási tanács elnökét az igénybejelentés 

benyújtására. 

 

Határidő: A határozat Magyar Államkincstár részére történő továbbítására:  

2013. június 24. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A zalaegerszegi 0828/65 hrsz-ú, Északi Ipari Parkban (Ságod) található ingatlan 

értékesítése 

 

ZMJVK 130/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése munkahelyteremtő beruházás céljára 

nyilvános pályázat útján építési telkekként kívánja értékesíteni a szükséges művelési 

ág változást követően a zalaegerszegi 0828/65 hrsz.-ú, 24122 m
2
 területű, jelenleg 

legelő művelési ágú, majd beépítetlen terület megnevezésűre változó, 1/1 arányú 

tulajdonát képező ingatlanát. Az ingatlan induló eladási ára 96 488 000,- Ft + ÁFA, 

azaz bruttó 122 539 760,- Ft.   

  

Az ingatlan értékesítésre vonatkozó nyilvános pályázati felhívást a közgyűlés az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról, 

valamint érvényes pályázatok esetén azok közgyűlés elé terjesztéséről. 

 

Határidő: a pályázat kiírására: 2013. június 21. 

az érvényes ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére:  

legkésőbb 2013. július 26. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató 

 

Tárgy: Barnamezős iparterületek revitalizációjának fejlesztési koncepciója 

 

ZMJVK 131/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

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

készítse el a város területén található hasznosítatlan ipari területek 

állapotfelmérését, és az érintett területek fejlesztési koncepcióját. 

 

Határidő: 2013. július 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és 

a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. (Zalaegerszeg, Sütő u. 4.) vezérigazgatóját, 

hogy a határozat 1. pontja alapján elkészített fejlesztési koncepció alapján 



tárgyalásokat folyatasson a városban befektetni szándékozó vállalkozásokkal 

és a barnamezős iparterületeken található ingatlanok tulajdonosaival a 

fejlesztési koncepcióval érintett területek hasznosítása érdekében. 

 

Határidő: fejlesztési koncepció elkészítését követően - folyamatos 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

    felkérésre: Oláh Gábor, 

    a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója 

 

Tárgy: Területcsere a Zalaegerszeg, Kossuth u. 40. sz. alatti társasházzal a Szociális 

Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan 

 

ZMJVK 132/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 

Zalaegerszeg 2244/3 hrsz-ú 1702 m
2
 nagyságú, közterület ingatlan Török Tibor 

földmérő által 16/2013 munkaszámon készített 827 számon záradékolt vázrajza 

alapján megosztásra kerüljön, egyúttal a telekalakítási eljárás lefolytatásával 

létrejött Zalaegerszeg 2244/4 hrsz-ú, 76 m
2
 nagyságú, magánút megnevezésű 

ingatlant forgalomképessé nyilvánítja, üzleti vagyoni körbe sorolja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Zalaegerszeg 2244/4 hrsz.-ú 76 m
2
 

nagyságú, magánút megnevezésű ingatlan tulajdonjogát az önkormányzat 

elcserélje a Kossuth u. 40. szám alatti társasház tulajdonosaival a Zalaegerszeg 

2241/2 hrsz-ú 130 m
2
 nagyságú ingatlanra. A cserét a közgyűlés 

értékarányosnak tekinti, azzal a feleknek egymás felé nem keletkezik 

elszámolási kötelezettsége. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szükséges szerződést a Kossuth u. 40. sz. alatti Társasház tulajdonosaival 

aláírja. Az alapító okirat és a szerződés elkészítése a LÉSZ Kft feladata. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester  

   felkérésre: LÉSZ Kft. ügyvezetője 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

terve 

 

ZMJVK 133/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 304/2004. (XI.25.) számú 

határozata 4. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 



2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja és elfogadja a jelen 

előterjesztés 1. mellékletében szereplő Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

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

bizottsági üléseken és a közgyűlés ülésén felvetett észrevételek 

figyelembevételével, valamint az oktatási intézményeket érintő önkormányzati 

feladatok változásával összefüggésben bekövetkezett átszervezések, és a 

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet (Zalaegerszeg, Kis u. 8.) 2013. évi 

átalakításával kapcsolatos tapasztalatok alapján vizsgálja felül Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, és az 

annak esetleges módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kiegészítése az új szociális célú város-

rehabilitációs akcióterülettel 

 

ZMJVK 134/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Integrált Városfejlesztési Stratégia 

függelékeként elfogadja a szociális célú város-rehabilitáció Akcióterületi Tervét és 

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szociális célú város-rehabilitációs 

program II fordulós pályázati dokumentumának előkészítéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő:  2013. július 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

 

ZMJVK 135/2013. (VI.20.) 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 

Zalai Mentálhigiénés Egyesület 
Lelki Elsősegély Szolgálat 

jubileumi program  
50.000 Ft 

„Gólyavárók a Zalai 

Szülészetért” Egyesület 
országos rendezvény 150.000 Ft 

Lisztérzékenyek  

Zala megyei Egyesülete 
működés 80.000 Ft 

ZAC országos rendezvény 150.000 Ft 



Zala Megyei ’56-os 

Hagyományőrző Egyesület 
működés 80.000 Ft 

Hunyadi Horgász Egyesület horgász tábor 60.000 Ft 

Gála Társastáncklub Egyesület Táncsport Világjátékok 250.000 Ft 

Hegypásztor Kör Egyesület 
Pálinkafesztivál és Helyi 

Termékek Vására 
50.000 Ft 

Jót, s jól … a Jövőnkért 

Alapítvány 

Mindszenty Gimnázium 

tanulójának Bemer matrac 

vásárlása 

100.000 Ft 

„Igazgyöngy” Hagyományőrző 

Egyesület 
programok 50.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi támogatást biztosítja a 

2013. évi költségvetés „Alpolgármesteri rendelkezésű keretösszeg” terhére: 

Intézmény / szervezet Pályázott cél 
Támogatási  

összeg 

Hegypásztor Kör 

Egyesület 

Pálinkafesztivál  

és Helyi Termékek Vására 
50.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az alpolgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Balaicz Zoltán alpolgármester 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 

javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja az egyéb 

szervezetek támogatása kerete terhére: 

Intézmény / szervezet Pályázott cél 
Támogatási 

összeg 

Mindszenty Iskoláért 

Alapítvány 
Tanterem bővítés falbontással 50.000 Ft 

Zalai Magyar Nemzeti 

Szövetség 

„Trianon és amit tehettünk 

mérséklésére” c. vetélkedő 
50.000 Ft 

Zalaegerszeg-

Marosvásárhely Baráti 

Társaság Egyesület 

Marosvásárhelyi utazás 100.000 Ft 

Gála Társastáncklub 

Egyesület 

Ablakok hőszigetelése  

a Keresztury VMK-ban 

 

100.000 Ft 

Zalai Polgári Körök 

Egyesülete 

Zalaegerszegi fiatalok 

Czestochowai zarándoklata 
50.000 Ft 

Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 
Közösségi ház felújítása 250.000 Ft 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

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

Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatást 

biztosítja az egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhére: 

Intézmény / szervezet Pályázott cél 
Támogatási 

összeg 

Családsegítő Szolgálat és 

Gyermekjóléti Központ 

„Őszi Kavalkád”  

városi prevenciós program 
100.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

V. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Üzemeltetési 

és Tervezési Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat 

biztosítja a lakossági civil kezdeményezések támogatása költségvetési kerete 

terhére: 

Intézmény/szervezet Pályázott cél 
Támogatási  

összeg 
Gála Társastáncklub 

Egyesület 

Keresztury VMK-ban a tánctermi 

ablakok árnyékolása, hőszigetelése 

50.000Ft 

 

Zalaegerszeg- 

Marosvásárhely Baráti 

Társaság Egyesület 

Marosvásárhelyi utazás 
50.000 Ft 

 

Családsegítő Szolgálat és 

Gyermekjóléti Központ 

„Őszi Kavalkád” városi prevenciós 

program 
20.000 Ft 

Zalai Polgári Körök 

Egyesülete 

Zalaegerszegi fiatalok Czestochowa-i 

zarándoklatának segítése 

50.000 Ft 

 

Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 
Közösségi ház felújítás 100.000Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

VI.  1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat 

biztosítja: 

Intézmény/szervezet Pályázott cél 
Támogatási 

 összeg 

Költségvetési  

sor 

Zalai Magyar Nemzeti Középiskolai történelmi 40.000 Ft közöss. műv. 



Szövetség pályázat kiírása pály. 

Rákóczi Szövetség 

Zalaegerszegi Szervezete 

Hagyományápolás, a 

felnövekvő, határon túli 

magyar diákság nemzeti 

nyelvű oktatásának 

támogatása, magyar 

oktatási intézményekbe 

való beiskolázásához 

anyagi hozzájáruláshoz 

támogatás 

70.000 Ft 
közöss. műv. 

pály. 

Keresztury Dezső VMK 

Kézművesek Háza 

Határontúli magyar és 

zalaegerszegi 

pedagógusok nyári 

népművészeti tábora 

50.000 Ft 
közöss. műv. 

pály. 

Családsegítő Szolgálat és 

Gyermekjóléti Központ 

„Őszi Kavalkád” városi 

prevenciós program 
50.000 Ft 

közöss. műv. 

pály. 

Szabad P’art Egyesület 

Time Galerie – Bécs 

Nemes László egyéni 

kiállítása 

25.000 Ft 
közöss. műv. 

pály. 

Göcsej Múzeum Múzeumok Éjszakája 100.000 Ft 
közöss. műv. 

pály. 

Mindszenty Iskoláért 

Alapítvány 

Tanterem bővítés 

falbontással 
30.000 Ft 

intézmények 

támogatása, 

rendezvények 

finanszírozása 

Gyermekhangok 

Alapítvány 
Hangszervásárlás 50.000 Ft 

közöss. műv. 

pály. 

ZMJV Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 

A roma futballcsapat 

részvétele vidéki 

labdarugó tornákon 

20.000 Ft 

intézmények 

támogatása, 

rendezvények 

finanszírozása 

A Tanulókért és az 

Iskoláért Ady Alapítvány 
Drámatábor 40.000 Ft 

intézmények 

támogatása, 

rendezvények 

finanszírozása. 

Ady Iskola Izsák Imre 

Alapítványa 

Kerékpártábor a Balaton 

körül 
40.000 Ft 

intézmények 

támogatása, 

rendezvények 

finanszírozása 

Zalai Polgári Körök 

Egyesülete 

Zalaegerszegi fiatalok 

Czestochowai-i 

zarándoklatának segítése 

50.000 Ft 
közöss. műv. 

pály. 

Zalaegerszegi Triatlon 

Klub 

Bicsák Bence részvétele 

Triatlon EB 
100.000 Ft 

rendezvények 

támogatása sor 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat 

biztosítja: 



 Tanévzáró igazgatói értekezlet költségeinek finanszírozásához 

250.000 Ft-ot biztosít az intézmények támogatása, rendezvények 

finanszírozása sor terhére. 

 3 db serleget biztosít – alapfokú versenyek terhére – a Népi 

Gyermekjátékok II. Olimpiája rendezvényre a Göcseji Múzeum részére. 

 

 A Gála TSE részére a Tajvanon megrendezésre kerülő Táncsport 

Világjátékokon való részvételre 250.000,- Ft-ot biztosít az 

eredményességi támogatás sor terhére.  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

VII.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 

Idősügyi Tanács 

működtetése 

Gyöngyvirág 

Nyugdíjas Egyesület 

Arató napok Nován 

rendezvény utazási és 

vendéglátási költségei 

40.000 Ft 

Idősügyi Tanács 

működtetése 

Besenyő a 2000-es 

években Alapítvány 

Nyugdíjas Klub 

Klub megalakulásának 15. 

évfordulója alkalmából 

tartandó rendezvény 

40.000 Ft 

Idősügyi Tanács 

működtetése 

Vajda József 

Népdalköri 

Egyesület 

„Szépkorúak művészeti 

találkozója” rendezvény 

zalaegerszegi résztvevőinek 

vendéglátása 

20.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

VIII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Botfai TRÖ 4/2013. sz. 

határozatának megfelelően az alábbi támogatást biztosítja a Botfai TRÖ 

rendelkezésére álló előirányzat terhére: 

Intézmény/szervezet Pályázott cél Támogatási összeg 

Válicka Citerabarátok Egylete könyvkiadás 50.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodás megkötésére. 

 



Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

IX.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ebergényi TRÖ 1/2013. sz. 

határozatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja az Ebergényi 

TRÖ rendelkezésére álló előirányzat terhére: 

Intézmény/szervezet Pályázott cél Támogatási összeg 

Ebergényi Polgárőr Egyesület működés 150.000 Ft 

Ebergényi Polgárőr Egyesület rendezvény 33.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodások megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

X.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Landorhegy-Dél TRÖ 1/2013. 

sz. határozatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja a 

Landorhegy-Dél TRÖ rendelkezésére álló előirányzat terhére: 

Intézmény/szervezet Pályázott cél Támogatási összeg 

Rendért Egyesület működés 150.000 Ft 

Landorhegyi LSC működés 20.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodások megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

XI. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bazitai TRÖ 1/2013. sz. 

határozatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja a Bazitai TRÖ 

rendelkezésére álló előirányzat terhére: 

Intézmény/szervezet Pályázott cél Támogatási összeg 

Bazitai Polgárőr Egyesület működés 183.000 Ft 

Rendért Egyesület működés 150.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodások megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

XII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Páterdombi TRÖ 5/2013. sz. 

határozatának megfelelően az alábbi támogatást biztosítja a Páterdombi TRÖ 

rendelkezésére álló előirányzat terhére: 

Intézmény/szervezet Pályázott cél Támogatási összeg 

Páterdombi LSC marcellházi vendégek fogadása 100.000 Ft 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodás megkötésére. 

 

Határidő:  2013. július 10. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott 

közalapítványok 2012. évi tevékenységéről 

 

ZMJVK 136/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 

Közalapítvány, a „Lakhatásért” Közalapítvány, valamint a Millecentenáriumi 

Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítványok Kuratóriumának elnökeit a 

döntésről tájékoztassa. 

  

Határidő:  2013. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy:  „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére 

számlavezetési szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró 

döntés meghozatala (ZÁRT ÜLÉS)  

 

ZMJVK 137/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és intézményei részére számlavezetési szolgáltatás nyújtása” 

tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban – tekintettel arra, hogy az eljárást 

lezáró döntés meghozatalára nem került sor – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. tv. 65.§ (2) bekezdése alapján felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak 2013. 

augusztus 29. napjáig történő további fenntartására.  

Amennyiben az ajánlattevő 2013. június 30-ig nem nyilatkozik, ajánlatkérő úgy 

tekinti, hogy ajánlattevő az ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig 

fenntartja.  

Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 

lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során 

az ajánlatkérő az ajánlatát figyelmen kívül hagyja. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert az ajánlattevők értesítésére. 

 

Határidő:  2013. június 21. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 

 

 



Tárgy: Ingatlancserével vegyes területszerzés a Zalaegerszeg, Október 6. téren a 

Belváros Rehabilitációs Programhoz kapcsolódóan (ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 138/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat Belváros 

Rehabilitációs Programja megvalósításához szükséges Zalaegerszeg 3024 hrsz-

ú (Október 6. tér 2.), 271 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében Bíró Terézia és Wágner Tibor 

(8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4. I/4.) ½-½ tulajdoni hányadú 

ingatlantulajdonosok részére cseringatlant ajánl fel. 

 A közgyűlés hozzájárul a csereingatlanként felajánlott a Zalaegerszeg 2997 

hrsz-ú (Kölcsey u. 27.), 670 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület megnevezésű, lakott önkormányzati bérlakásokat tartalmazó ingatlan 

pályázati eljárás lefolytatása nélkül történő értékesítéséhez. 

 Az elcserélt ingatlanok forgalmi értéke egyaránt 11.080.000,- Ft (ÁFA 

nélküli). 

 

2. Az előszerződésbe és a végleges ingatlancsere szerződésbe bele kell foglalni az 

alábbi feltételeket: 

- A Zalaegerszeg 3024 hrsz-ú (Október 6. tér 2.) és Zalaegerszegi 2997 hrsz-ú 

(Kölcsey u. 27.) ingatlanok cseréjére azok jelenlegi állapotában kerül sor, 

amely az alábbi lakásokra vonatkozik: 

 Lakás   Alapterület 

 Földszint 1.  66 m2 

 Földszint 2.  44 m2 

 Földszint 3  50 m2 

 Földszint 4.  35 m2 

 Udvar földszint 1. 8 m2 

 Udvar földszint 2. 13 m2 

 Udvar földszint 3. 21 m2 

 

- Az ingatlanok 11.080.000,- Ft (ÁFA nélküli) értékét felek értékarányosnak 

tekintik. 

- Vevők tudomással bírnak arról, hogy a Kölcsey u. 27. alatti önkormányzati 

ingatlant Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet 

helyi védelméről szóló 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelete HE 7 jelzésű 

védett épületeként tartja nyilván. Ennek alapján részleges védelemben részesül 

az épület, így védett annak közterület felől látható homlokzata, azaz meg kell 

őrizni a homlokzat felületképzését, nyílásrendjét, fa nyílászáró szerkezeteit, a 

homlokzati díszeket és a tető héjalását. 

- A Kölcsey u. 27. alatti ingatlan további hasznosításához szükséges hatósági 

engedélyek beszerzése teljes egészében a Vevők kockázata és kötelezettsége, 

Vevők lemondanak bármilyen ezzel kapcsolatos igény önkormányzat felé 

történő érvényesítéséről. 

- A Kölcsey u. 27. alatti ingatlanban lévő önkormányzati bérlakásokban 

(földszint 2., földszint 4., udvari épület földszint 1., udvari épület földszint 2.) 

lakó bérlők elhelyezése Vevők kötelezettsége, az azzal kapcsolatos költségek a 

Vevőket terhelik. 



 A jogcím nélküli lakáshasználók által használt lakás (földszint 3.) kiürítése 

érdekében az önkormányzat (LÉSZ Kft.) legkésőbb az előszerződés 

aláírásának időpontjáig végrehajtási eljárást indít, és annak jogát szükség 

esetén átadja Vevők részére. 

 A nem lakott lakások (földszint 1., udvari épület földszint 3.) kitakarítása, 

kiürítése az önkormányzat (LÉSZ Kft.) feladata. 

 Vevők a lakásbérlők (földszint 2., földszint 4., udvari épület földszint 1., udvari 

épület földszint 2.), valamint a jogcím nélküli lakáshasználó (földszint 3.) 

tekintetében az adott lakás birtokbaadásának napjáig, de legkésőbb 2013. július 

31-ig keletkezett  bérleti díj és közüzemi díj tartozást 50 %-os mértékben 

kötelesek megfizetni a LÉSZ Kft. részére. Az azt követő időpont után 

keletkező bérleti díj és közüzemi díj tartozás teljes egészében Vevőket terheli. 

 A bérlők Vevők által történő kiköltöztetésével és bérleti díj és közüzemi díj 

tartozásának kifizetésével a lakásbérlők (földszint 2., földszint 4., udvari épület 

földszint 1., udvari épület földszint 2.) önkormányzati lakásbérleti szerződése 

megszűntethető. 

 A bérlők lakásbérletre való jogosultságának megszűnését a tulajdonukba került 

lakóingatlan minősítésű (lakás vagy lakóház) ingatlan hiteles tulajdoni lapjának 

bemutatásával kell igazolni. 

 A bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodást elkészítése a 

LÉSZ Kft. feladata. Az előszerződés és a végleges ingatlancsere szerződés 

elkészítését az önkormányzat vállalja. 

 A változások hivatalos ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése Vevők 

kötelezettsége, mindezzel kapcsolatosan felmerülő összes költség Vevőket 

terheli. 

 

3. Az önkormányzat felújítási kötelezettséget ír elő a Zalaegerszeg 2997 hrsz-ú 

(Kölcsey u. 27.) ingatlanra. A felújítás megkezdésének (jogerős építési 

engedély megszerzésének) határideje: 2015. március 31. 

 A felújítás befejezésének (jogerős használatbavételi engedély megszerzésének) 

időpontja: 2017. március 31. 

 A felújítási kötelezettség biztosítása érdekében az önkormányzat elállási jogot 

köt ki a felújítás megkezdésének (jogerős építési engedély megszerzésének) 

határidőre történő elmaradása esetére. Az önkormányzat ezt a jogát 2015. 

április 1. és 2015. június 30. közötti időszakban gyakorolhatja. 

 A felújítási kötelezettség biztosítása érdekében az önkormányzat elállási jogot 

köt ki a felújítás befejezésének határidőre történő elmaradása esetére. Az 

önkormányzat ezt a jogát 2017. április 1. és 2017. június 30. közötti időszakban 

gyakorolhatja. 

 

Az ingatlancsere lebonyolítása előtt Vevőknek be kell mutatnia a Kölcsey u. 27. 

alatti bérlakásokban jogcímmel rendelkező korábbi bérlők tulajdonába került lakások 

vagy lakóházak tulajdoni lapját. 

 

A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Zalaegerszeg 2997 hrsz-ú (Kölcsey u. 27.) 

ingatlan elcserélésével az önkormányzat bérlakás állománya - és ezzel együtt az 

önkormányzati bérlakásra jogosult igénylők száma - lecsökkenjen. 

 



A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, az előszerződés, valamint a végleges 

ingatlancsere szerződés aláírására, illetve felhatalmazza a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét, 

hogy a kiköltözési feltételek teljesülése esetén aláírja a bérleti szerződések közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást. 

 

Határidő: előszerződés megkötésére: 2013. július 31. 

   végleges ingatlancsere szerződés megkötésére: 2013. december 31. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

   felkérésre:  Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője  

 

Tárgy: Lakásbérleti jogviszonyok visszaállítása (ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 139/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 55. § (2) 

bekezdése alapján Bekes Attila Zalaegerszeg, Ölyvesfalvi u. 54. I/7. szám alatti 

lakossal, a Zalaegerszeg, Ölyvesfalvi u. 54. I/7. szám alatti önkormányzati 

bérlakásra határozott idejű, 12 hónapra szóló bérleti szerződést köt. A 

bérbeadás jellege szociális.  

 

 A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse, 

valamint felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy Bekes Attilával a lakásbérleti 

szerződést kösse meg.   

           

 Határidő: az érintett értesítésére: 2013. június 28. 

     a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013. július 15.   

 Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

                          felkérésre: Pais Kornél ügyvezető                          

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 55. § (2) 

bekezdése alapján Nagy Gézáné Zalaegerszeg, Kispest u. 3 I/6. szám alatti 

lakossal, a Zalaegerszeg, Kispest u. 3. I/6. szám alatti önkormányzati 

bérlakásra határozott idejű, 12 hónapra szóló bérleti szerződést köt. A 

bérbeadás jellege szociális.  

 

 A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse, 

valamint felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy Nagy Gézánéval a lakásbérleti 

szerződést kösse meg.   

           

 Határidő: az érintett értesítésére: 2013. június 28. 

  a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013. július 15.   

 Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

          felkérésre Pais Kornél ügyvezető                          

 

 

 

 



Tárgy: Eseti (átmeneti) segély kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 
(ZÁRT ÜLÉS) 

ZMJVK 140/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kolompár Edit 8900 Zalaegerszeg, 

Platán sor 21/B. 4/2. szám alatti lakos eseti (átmeneti) segély iránt benyújtott 

kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezését elutasítja és az I. fokú határozatot 

helyben hagyja. 

 

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési 

eljárást lezáró döntés meghozatala (ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 141/2013. (VI.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Közszolgáltatási szerződés: 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása szolgáltatási koncesszió keretében 

Zalaegerszeg közigazgatási területén” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban 

az ajánlat értékelése és a Beszerzési Testület javaslata alapján a közbeszerzési eljárás 

nyertesének a LÁNGŐR '94 Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft. (8900 

Zalaegerszeg, Hock J. u. 27.) ajánlattevőt hirdeti ki. 

A Közgyűlés a 2013. július 01-től 2022. december 31-ig terjedő határozott 

időtartamra az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a LÁNGŐR '94 

Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft-vel közszolgáltatási szerződést köt és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2013. július 01. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 

 

A közgyűlés 2013. június 20-i ülésén tárgyalt  

tájékoztatók 
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa munkájáról 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja végrehajtásáról 

 Külföldi utazásokról (Marosvásárhely, Barót – Erdély, Stuttgard/Freiburg) 



Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2013. II. félévi  

MUNKATERVE 

_____________________________________ 
 

 

NYÁRI SZÜNET 
 

 

2013. szeptember 19. 

 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. szeptember 2. 

  

2. A 2013. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság   

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. szeptember 2. 

 

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. 

évi fordulójához 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Egészségügyi és Esély-egyenlőségi 

Bizottság 

 Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. szeptember 2. 

 

 

 



2013. október 24. 

 
1. A 2014. évi költségvetési koncepció 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Településrészi önkormányzatok 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. szeptember 30. 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. október 7. 

 

3. A 2013. évi közmeghallgatás megszervezése 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. szeptember 30. 

 

 

2013. november 21. 

 
1. A lakásalap 2014. évi tervezett felhasználása 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály 

      Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Egészségügyi és Esély-egyenlőségi 

Bizottság  

   Gazdasági Bizottság 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési 

Bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. november 4. 

 

2. Javaslat „Zalaegerszegért Díj” odaítélésére 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. november 4. 

 

 

 



2013. december 19. 

 
1. A 2013. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. december 2. 

 

2. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi előzetes üzleti 

tervének elfogadása, az ügyvezetők 2014. évi prémiumfeltételeinek megállapítása 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   ügyvezetők, vezérigazgató,  

  gazdasági tanácsadók  

      Az előkészítésben részt vesz:   Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési 

Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

  Pénzügyi Bizottság 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

  Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi 

Bizottság 

  Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

  Felügyelő bizottságok 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. december 2. 

 

3. Javaslat a 2014. évi ellenőrzési tervre 

      Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor jegyző 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Ellenőrzési Iroda  

      Az előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi 

Bizottság 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési 

Bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. december 2. 

 

4. 2014. évi lakáshasznosítási terv 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi 

Bizottság 

  Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési 

Bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. december 2. 

 

 



5. A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi 

Bizottság 

  Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. december 2. 

 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. I. félévi munkatervének 

jóváhagyása 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. december 2. 

 

7. Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra Mecénása Díj” odaítélésére 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. december 2. 

 

8. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatait érintő 2013. évi 

eseményekről 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Polgármesteri Iroda  

      Az előkészítésben részt vesz:   Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. december 2. 

 

9. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi kommunikációs tevékenységéről 

      Előterjesztő: Balaicz Zoltán alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Polgármesteri Iroda  

      Az előkészítésben részt vesz:   Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. december 2. 

 

 

 

 

 



10. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott 

társulások 2013. évi tevékenységéről 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Társulások, Önkormányzati Osztály 

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2013. december 2. 
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