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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Balogh Ákos 8900 Zalaegerszeg, 
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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

27/2013. (VII.19.) 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 Melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ 

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról szóló 62/2012. 

(XII.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet 2. pontjának táblázata 

„Nagykanizsa” szövegrésszel egészül ki.  

(2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

3.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. július 1. napjától 

kell alkalmazni.  

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

   

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 27/2013. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 

            „Melléklet a 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 
 

2013. évi zalaegerszegi nettó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzék 
 

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

tevékenységek díjai 

 

Állandó jelleggel használt ingatlanok 

 

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele  
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 568 

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 568 

1.26 GNHG szint 580 

1.27 GZHS szint 590 

1.28 GZHG szint 580 

1.29 GZTS szint 710 

1.30 GZTG szint 720 

1.31 ET db 428 

1.32 KT fm 270 



1.33 NT fm 370 

1.34 GT szint 280 

 

Időlegesen használt ingatlanok 

 

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele  
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 2340 

1.2 ENHG db 2200 

1.3 ENTS db 2440 

1.4 ENTG db 2280 

1.5 EZHS db 2340 

1.6 EZHG db 2200 

1.7 EZTS db 2440 

1.8 EZTG db 2280 

1.9 KNHS fm 960 

1.10 KNHG fm 840 

1.11 KNTS fm 1040 

1.12 KNTG fm 900 

1.13 KZHS fm 960 

1.14 KZHG fm 840 

1.15 KZTS fm 1040 

1.16 KZTG fm 900 

1.17 NNHS fm 1160 

1.18 NNHG fm 980 

1.19 NNTS fm 1200 

1.20 NNTG fm 1000 

1.21 NZHS fm 1160 

1.22 NZHG fm 980 

1.23 NZTS fm 1200 

1.24 NZTG fm 1000 

1.25 GNHS szint 1220 

1.26 GNHG szint 1120 

1.27 GZHS szint 1220 

1.28 GZHG szint 1120 

1.29 GZTS szint 1480 

1.30 GZTG szint 1380 

1.31 ET db 925 

1.32 KT fm 480 

1.33 NT fm 580 

1.34 GT szint 520 

 



 

 

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 cm2 feletti járat kereszt-metszetű 
fm 1200 

   3.)A 2012 évi XC. Tv. 6 § (2.) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok  

  

 3.1  Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

  

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.1.1 ENH,ENT,ET, db 2192 

3.1.2 EZH,EZT, db 2368 

3.1.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1044 

3.1.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 6786 

3.1.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 8874 

 

3.2  Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék 

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.2.1 ENH,ENT,ET, db 3497 

3.2.2 EZH,EZT, db 5220 

3.2.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1827 

3.2.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 9590 

3.2.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 9590 

 

 

 

 

 

 



3.3 Tüzelőanyag váltás,tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az 

üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék elvezetők vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.3.1 ENH,ENT,ET, db 2192 

3.3.2 EZH,EZT, db 3027 

3.3.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1044 

3.3.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 6786 

3.3.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 8874 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.4.1 ENH,ENT,ET, db 1774 

3.4.2 EZH,EZT, db 2400 

3.4.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 783 

3.4.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 5481 

3.4.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 7099 

3.5 Kiszállás 
Me. Díj  Ft / Alkalom 

1/fő 2610 

4.)  A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 

              Me.   Díj Ft / Alkalom 

4.1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén db 10079 

4.2 

Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység 

esetén     db 20157 

4.3 

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 

épületenként 
db 30236 

4.4 Épület központi kéménnyel 60-140 KW     db 20157 

4.5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 KW felett 
db 25197 

4.6 Helyszíni szaktanácsadás ( további kiszállási díj terheli) db 10079 

 A díjak nettó értékek, azokat a mindenkori ÁFA terheli.”   

 

 



                                                                     2. melléklet a 27/2013. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 

            „2. melléklet a 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelethez 

 

Lángőr ’94 Kft. 

Zalaegerszeg, Hock J. u. 27. 

 

2013. évi nettó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzék 

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

tevékenységek díjai 

Állandó jelleggel használt ingatlanok 

 

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele  
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 568 

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 568 

1.26 GNHG szint 580 

1.27 GZHS szint 590 

1.28 GZHG szint 580 

1.29 GZTS szint 710 

1.30 GZTG szint 720 



1.31 ET db 428 

1.32 KT fm 270 

1.33 NT fm 370 

1.34 GT szint 280 

 

Időlegesen használt ingatlanok 

 

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele  
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 2340 

1.2 ENHG db 2200 

1.3 ENTS db 2440 

1.4 ENTG db 2280 

1.5 EZHS db 2340 

1.6 EZHG db 2200 

1.7 EZTS db 2440 

1.8 EZTG db 2280 

1.9 KNHS fm 960 

1.10 KNHG fm 840 

1.11 KNTS fm 1040 

1.12 KNTG fm 900 

1.13 KZHS fm 960 

1.14 KZHG fm 840 

1.15 KZTS fm 1040 

1.16 KZTG fm 900 

1.17 NNHS fm 1160 

1.18 NNHG fm 980 

1.19 NNTS fm 1200 

1.20 NNTG fm 1000 

1.21 NZHS fm 1160 

1.22 NZHG fm 980 

1.23 NZTS fm 1200 

1.24 NZTG fm 1000 

1.25 GNHS szint 1220 

1.26 GNHG szint 1120 

1.27 GZHS szint 1220 

1.28 GZHG szint 1120 

1.29 GZTS szint 1480 

1.30 GZTG szint 1380 

1.31 ET db 925 

1.32 KT fm 480 

1.33 NT fm 580 



1.34 GT szint 520 

 

 

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 cm2 feletti járat kereszt-metszetű 
fm 1200 

   3.)A 2012 évi XC. Tv. 6 § (2.) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok  

  

 3.1  Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

  

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.1.1 ENH,ENT,ET, db 2192 

3.1.2 EZH,EZT, db 2368 

3.1.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1044 

3.1.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 6786 

3.1.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 8874 

 

3.2  Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék 

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.2.1 ENH,ENT,ET, db 3497 

3.2.2 EZH,EZT, db 5220 

3.2.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1827 

3.2.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 9590 

3.2.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 9590 

 

 

 

 



3.3 Tüzelőanyag váltás,tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az 

üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék elvezetők vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.3.1 ENH,ENT,ET, db 2192 

3.3.2 EZH,EZT, db 3027 

3.3.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1044 

3.3.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 6786 

3.3.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 8874 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.4.1 ENH,ENT,ET, db 1774 

3.4.2 EZH,EZT, db 2400 

3.4.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 783 

3.4.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 5481 

3.4.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 7099 

3.5 Kiszállás 
Me. Díj  Ft / Alkalom 

1/fő 2610 

4.)  A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 

              Me.   Díj Ft / Alkalom 

4.1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén db 10079 

4.2 

Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység 

esetén     db 20157 

4.3 

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 

épületenként 
db 30236 

4.4 Épület központi kéménnyel 60-140 KW     db 20157 

4.5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 KW felett 
db 25197 

4.6 Helyszíni szaktanácsadás ( további kiszállási díj terheli) db 10079 

 A díjak nettó értékek, azokat a mindenkori ÁFA terheli.   

 

 

 



Füstfaragók Kéménytechnikai Kft. 

Nagykanizsa, Postakert u. 27/H. 

 

2013. évi nettó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzék 

 

I. A rendelet 1. melléklet 2. pontjában felsorolt települések, kivéve Nagykanizsa esetében 

 

 

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

tevékenységek díjai 

Állandó jelleggel használt ingatlanok 

 

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele  
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 568 

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 568 

1.26 GNHG szint 580 

1.27 GZHS szint 590 

1.28 GZHG szint 580 

1.29 GZTS szint 710 

1.30 GZTG szint 720 



1.31 ET db 428 

1.32 KT fm 270 

1.33 NT fm 370 

1.34 GT szint 280 

 

Időlegesen használt ingatlanok 

       

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele  
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 2340 

1.2 ENHG db 2200 

1.3 ENTS db 2440 

1.4 ENTG db 2280 

1.5 EZHS db 2340 

1.6 EZHG db 2200 

1.7 EZTS db 2440 

1.8 EZTG db 2280 

1.9 KNHS fm 960 

1.10 KNHG fm 840 

1.11 KNTS fm 1040 

1.12 KNTG fm 900 

1.13 KZHS fm 960 

1.14 KZHG fm 840 

1.15 KZTS fm 1040 

1.16 KZTG fm 900 

1.17 NNHS fm 1160 

1.18 NNHG fm 980 

1.19 NNTS fm 1200 

1.20 NNTG fm 1000 

1.21 NZHS fm 1160 

1.22 NZHG fm 980 

1.23 NZTS fm 1200 

1.24 NZTG fm 1000 

1.25 GNHS szint 1220 

1.26 GNHG szint 1120 

1.27 GZHS szint 1220 

1.28 GZHG szint 1120 

1.29 GZTS szint 1480 

1.30 GZTG szint 1380 

1.31 ET db 925 

1.32 KT fm 480 

1.33 NT fm 580 

1.34 GT szint 520 



 

 

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 cm2 feletti járat kereszt-metszetű 
fm 1200 

   3.)A 2012 évi XC. Tv. 6 § (2.) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok  

  

 3.1  Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

  

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.1.1 ENH,ENT,ET, db 2192 

3.1.2 EZH,EZT, db 2368 

3.1.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1044 

3.1.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 6786 

3.1.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 8874 

 

3.2  Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék 

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.2.1 ENH,ENT,ET, db 3497 

3.2.2 EZH,EZT, db 5220 

3.2.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1827 

3.2.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 9590 

3.2.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 9590 

 

 

 

 



 

3.3 Tüzelőanyag váltás,tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az 

üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék elvezetők vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.3.1 ENH,ENT,ET, db 2192 

3.3.2 EZH,EZT, db 3027 

3.3.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1044 

3.3.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 6786 

3.3.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 8874 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.4.1 ENH,ENT,ET, db 1774 

3.4.2 EZH,EZT, db 2400 

3.4.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 783 

3.4.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 5481 

3.4.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 7099 

3.5 Kiszállás 
Me. Díj  Ft / Alkalom 

1/fő 2610 

4.)  A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 

              Me.   Díj Ft / Alkalom 

4.1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén db 10079 

4.2 

Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység 

esetén     db 20157 

4.3 

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 

épületenként 
db 30236 

4.4 Épület központi kéménnyel 60-140 KW     db 20157 

4.5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 KW felett 
db 25197 

4.6 Helyszíni szaktanácsadás ( további kiszállási díj terheli) db 10079 

 A díjak nettó értékek, azokat a mindenkori ÁFA terheli.   

 

 



II. A 2013. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzék Nagykanizsa közigazgatási területére 

vonatkozóan 

 

 

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

tevékenységek díjai 

Állandó jelleggel használt ingatlanok 

 

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele  
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 526 

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 568 

1.26 GNHG szint 580 

1.27 GZHS szint 590 

1.28 GZHG szint 580 

1.29 GZTS szint 710 

1.30 GZTG szint 720 

1.31 ET db 428 

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 cm2 feletti járat kereszt-metszetű 
fm 1200 

 

   3.)A 2012 évi XC. Tv. 6 § (2.) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok  

 

 3.1  Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.1.1 ENH,ENT,ET, Db 2192 

3.1.2 EZH,EZT, Db 2368 

3.1.3 GNH,GZH,GZT,GT, Szint 1044 

3.1.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, Db 6786 

3.1.5 KZH,KZT,NZH,NZT, Db 8874 

 

3.2  Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék 

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.2.1 ENH,ENT,ET, Db 3497 

3.2.2 EZH,EZT, Db 5220 

3.2.3 GNH,GZH,GZT,GT, Szint 1827 

3.2.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, Db 6300 

3.2.5 KZH,KZT,NZH,NZT, Db 6300 

 



3.3 Tüzelőanyag váltás,tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az 

üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék elvezetők vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.3.1 ENH,ENT,ET, Db 2192 

3.3.2 EZH,EZT, Db 3027 

3.3.3 GNH,GZH,GZT,GT, Szint 1044 

3.3.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, Db 6300 

3.3.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 6300 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.4.1 ENH,ENT,ET, db 1774 

3.4.2 EZH,EZT, db 2400 

3.4.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 783 

3.4.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 5481 

3.4.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 7099 

          

          

          

3.5 Kiszállás 
Me. Díj  Ft / Alkalom 

1/fő 2610 

          

          

          

4.)  A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 

 

              Me.   Díj Ft / Alkalom 

4.1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén db 10079 

4.2 

Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység 

esetén     db 20157 

4.3 

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 

épületenként 
db 30236 

4.4 Épület központi kéménnyel 60-140 KW     db 20157 

4.5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 KW felett 
db 25197 

4.6 Helyszíni szaktanácsadás ( további kiszállási díj terheli) db 10079 

 

 A díjak nettó értékek, azokat a mindenkori ÁFA terheli.”   

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

28/2013. (VII.19.) önkormányzati rendelete  

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló  

20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 44/C. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. 

(V.05.) önkormányzati rendelet Melléklete helyébe 1. melléklet lép. 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. július 1. 

napjától kell alkalmazni.  

 

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

   

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



1. melléklet a 28/2013. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A települési folyékony hulladék begyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével 

kapcsolatos közszolgáltatási díj mértéke 

 

 

szállítás 

 

elhelyezés, 

ártalmatlanítás 
összesen 

Ft/m
3
 

1084 428 1512 

 

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a közszolgáltatás díjára 

felszámításra kerül a mindenkori ÁFA összege.”  

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

29/2013. (VII.19.) önkormányzati rendelete  

a közterületek használatáról szóló 47/2004. (XII.03.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) 

bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 

hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 

LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

 

A közterületek használatáról szóló 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

az alábbi 21/A §-al egészül ki: 

 

 

„KÖZTERÜLET FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA 

 

21/A. § 

 
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása 

céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) 

vonatkozásában a rendelet szabályait az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

(2) Filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, az Mktv.-ben meghatározott képviselő 

testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.  

 

(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon 

előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata külön feltételként, a közútkezelő az általa jóváhagyott forgalomtechnikai 

tervben, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet 

nyilatkozatában meghatároz.  

 

(4) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan 

érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. 

 
(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely 

indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.  

(6) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen 

indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.  

(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 

események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a 

közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-

használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges 

kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.  



(8) A turisztikailag kiemelt közterületeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, 

technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 1.000 m
2
 területet.  

(9) A közterület-használati díjat az Mktv. 3. mellékletében foglalt mindenkori díjtételek alapján kell 

meghatározni.  

 

(10) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más 

használóinak szükségtelen zavarásától. 

 

(11) E paragrafus alkalmazásában turisztikailag kiemelt közterület az R. 1. számú függelékében az I. 

díjövezetként meghatározott terület.”  

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti az R. 2. számú melléklet 13. pontjában a „Film és” szövegrész. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 



A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
 

Tárgy: Az Egyesített Bölcsődék, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Zalaegerszegi 

Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratainak módosítása 

 

ZMJVK 142/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsődék alapító 

okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2013. szeptember 1-jei 

hatállyal elfogadja. 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási 

Intézmény alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 2013. 

szeptember 1-jei hatállyal elfogadja. 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó 

Szervezet alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal 2013. 

szeptember 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. július 26. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Alapítvány támogatása 

 

ZMJVK 143/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Erdei Faluért Kiemelten Közhasznú 

Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást biztosít a 2013. évi költségvetés polgármesteri 

keret sor terhére. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2013. július 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 

 

 



Tárgy: Adósságkonszolidáció során fennmaradó összeg gazdaságfejlesztési célokra történő 

felhasználása 

 

ZMJVK 144/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

1.) .Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságkonszolidáció során 

megtakarításra kerülő összeg alábbi felosztásával egyetért: 

 MFB hitel önrész: 3 MFt 

 Posta út csatornázása: 20 MFt 

 Kontakt Humán foglalkoztatási program: 5 MFt 

 Barnamezős vásárlás/fejlesztés: 54 MFt 

 KEOP 1.1.1/c-13 hull. pályázat önrész ÁFA megelőlegezés:  10 MFt 

 Összesen: 92 MFt 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

költségvetési rendelet III. negyedéves módosítása során ezen összegek átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

 Határidő:  a költségvetés III. negyedéves módosításakor 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Városfejlesztő Zrt. 

vezérigazgatóját arra, hogy a rendelkezésére álló pénzügyi keretet és annak 

megosztását figyelembe véve, tekintettel a jövőbeli bérlők igényeire válassza ki a 

barnamezős területek revitalizációja programban szereplő ingatlanok közül az erre a 

célra legalkalmasabb területeket és versenyeztesse meg azokat. A lefolytatott eljárás 

után tegyen javaslatot a polgármesternek az ingatlanok megvásárlására, fejlesztésére. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megfelelő ingatlan megvásárlására, 

illetve a felújítások elvégzéséhez szükséges eljárási rendnek megfelelő kivitelező 

kiválasztására. 

 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

    felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató 

 

3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a cég 

tulajdonában álló telephely átfogó hasznosítási tervének elkészítésére, a különálló 

közművek koncepciójának kidolgozására, útcsatlakozás alternatíváinak 

megtervezésére. A kész terveket az ügyvezető terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2013. szeptember 30. 

 Felelős:   felkérésre: Pais Kornél ügyvezető 

 

4.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2013. (I.31.) sz. határozat 1. pontját 

az alábbiak szerint módosítja:  

  Az „Ipari park fejlesztéséhez (nem pályázati önrészként) 30.000 ezerFt” szövegrész helyébe 

„Barnamezős területek rehabilitációjához 30.000 ezerFt” szövegrész lép. 

 

 



Határidő: 2013. évben a nyertes pályázatokhoz,  

illetve beruházásokhoz igazodóan 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

 

ZMJVK 145/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése önálló Települési Értéktár Bizottságot 

nem kíván létrehozni, de a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 

szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendeletben foglalt, a bizottságra vonatkozó feladatok 

ellátásával 2013. szeptember 1. napjától megbízza az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottságot. 

 

 A Közgyűlés felkéri Bizottságot, hogy a szervezeti és működési szabályzatát alkossa 

meg, és terjessze a Közgyűlés elé. 

 A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy a döntés alapján a Közgyűlés 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását készítse elő. 

 

 Határidő:  a szervezeti és működési szabályzat megalkotására:  

  2013. szeptember 30. 

   a szervezeti és működési szabályzat Közgyűlés elé terjesztésre:  

   2013. október 24. 

 a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására: 

2013. december 31. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

   Gecse Péter, az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntéséről 

a Zala Megyei Közgyűlés elnökét tájékoztassa. 

 

 Határidő:  2013. augusztus 17. 

 Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő 

önkormányzatok számára” című felhívásra (ÁROP-1.A.5-2013) 

 

ZMJVK 146/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Államreform Operatív Program 

keretében megvalósuló „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok 

számára” című (kódszám: ÁROP-1.A.5-2013) felhívásra történő pályázat benyújtásával 

bruttó 40 millió Ft támogatási összegre. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 



Határidő:  2013. szeptember 15. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester  

 

Tárgy: A KEOP- 1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” konstrukcióra pályázat benyújtása, 

önrész biztosítása 

 

ZMJVK 147/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 

pályázatot nyújtson be a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című 

pályázati felhívásra „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város települési szilárd hulladék-

gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése” címmel, az alábbi költségvetéssel: 

 

A projekt teljes nettó összege:  299.950.000,-Ft   

A projekt teljes nettó összegének 5%-os önrésze: 14.997.500,-Ft,  

A projekthez kapcsolódó Áfa mértéke: 80.986.500,-Ft  
 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzati saját erőt, valamint a nem elszámolható költségek, így a 

beszerezett eszközök Áfa tartalmát az adott évi költségvetésben biztosítja.  

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2013. július 22. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalavíz Zrt. részvény visszavásárlás 

 

ZMJVK 148/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése visszavásárolja az „Önkormányzati Társulás 

Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére” és az 

„Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Térsége Ivóvízminőségének javítására” 

szervezetek által felajánlott 1-1 db 100.000 Ft névértékű ZALAVÍZ Zrt. részvényt, 

melynek fedezete a korábban Zalaszentlászló és Vidornyaszőlős önkormányzatoknak 

értékesített 1-1 db részvény eladásából befolyt összeg. A közgyűlés felkéri a polgármestert, 

hogy a szerződések megkötéséről, valamint a költségvetési rendelet III. negyedéves 

módosítása során történő átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: szerződések megkötése: 2013. augusztus 31. 

költségvetésen történő átvezetés: a költségvetés III. negyedéves 

módosításakor 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

előkészítésben felkérésre Nagy András vezérigazgató 

 



Tárgy: A 2013. évi CXVIII. törvényben felsorolt zalaegerszegi állami ingatlanok 

térítésmentes igénylése 

 

ZMJVK 149/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

I. 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az egyes állami és 

önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből 

eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 

biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. 

törvény 1. mellékletében szereplő,  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén fekvő alábbi ingatlanok állami tulajdoni hányadát térítésmentesen 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába kívánja venni a 

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

bekezdésében foglalt közfeladatok ellátása érdekében: 

 
Ingatlan 

helyrajzi  

száma 

Ingatlan 

megnevezése 

Ingatlan 

területe 

Magyar Állam 

tulajdoni 

hányada 

Önkormányzati közfeladat 

Zalaegerszeg 

26404 

kivett saját 

használatú út 
122 m

2
 3/8 

településüzemeltetés (a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása 

és fenntartása, gépjárművek parkolásának 

biztosítása) 

Zalaegerszeg  

26576 
kivett út 286 m

2
 1/1 

településüzemeltetés (a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása 

és fenntartása, gépjárművek parkolásának 

biztosítása) 

Zalaegerszeg  

2703 

kivett beépítetlen 

terület 
455 m

2
 6/216 településfejlesztés, településrendezés 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. 

pontjában megjelölt ingatlanok térítésmentes átvételével kapcsolatosan az 

önkormányzat vállalja, hogy: 

 a) saját költségvetése terhére - szükség esetén - az ingatlan környezeti állapotát 

felméri, kármentesíti, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, 

akkor a szükséges engedélyeket megszerzi, 

 b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő 

általános forgalmi adót megtéríti, 

 c) saját költségvetése terhére a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket - 

ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtéríti, 

 d) az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg, 

 e) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem 

támaszt, 

 f) a bérbeadással - vagy más jogcímen - hasznosított ingatlan esetében a fennálló 

jogviszonyokból eredő kötelezettségekért és a tulajdonossal szemben támasztott 

esetleges jövőbeni követelésekért helytáll, 

 g) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  13. § (4) bekezdés b) pontja 

szerinti beszámolási kötelezettséget - a tulajdonjog megszerzését követő évtől 

kezdődően - minden év december 31. napjáig írásban teljesíti, 



 h) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontja 

szerinti kötelezettséget a 2013. CVIII. törvény 6. §-ban előírt, önkormányzati 

kötelező feladat ellátása célnak megfelelően teljesíti, azaz az ingatlanokat a 

tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás 

céljának megfelelően hasznosítja, valamint állagát megóvja; 

 i) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti 

szerve, a sportpolitikáért felelős miniszter vagy a védettség jellege szerint felelős 

miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását 

kötötte. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy jelen közgyűlési határozatot a 2013. évi CXVIII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelő dokumentumokkal együtt elküldje a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-hez. 

 

Határidő: 2013. augusztus 28. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

II. A közgyűlés felhatalmazza Gyutai Csaba polgármestert, hogy a 2013. évi CXVIII. törvény 

alapján az önkormányzat által igényelt, a jelen határozat I. 1. pontjában felsorolt ingatlanok 

térítésmentes átadására vonatkozó szerződéseket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata nevében megkösse. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

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

értékesítésére kiírt pályázat értékelése 

 

ZMJVK 150/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2013. (VI.20.) sz. határozata alapján a 

zalaegerszegi 0828/65 hrsz-ú, 24 122 m
2
 területű, jelenleg legelő művelési ágú, majd 

beépítetlen terület megnevezésűre változó, 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlan - 

munkahelyteremtő beruházás céljára, a szükséges művelési ág változást követően építési 

telekként történő - értékesítésével kapcsolatosan kiírt pályázatot érvényesnek és 

eredményesnek nyilvánítja, és elfogadja az egyedüli ajánlattevő Zalaco Sütőipari Zrt. 

(Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 34.) ajánlatát. 

A pályázat értékelését, a befektetés-támogató rendelet szerint a város számára várható 

pénzügyi haszon és a nyújtott szolgáltatások költsége számítását a közgyűlés az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint elfogadja. 

 

Az önkormányzat munkahelyteremtő beruházás céljára a szükséges művelési ág változást 

követően építési telekként az alábbiak szerint értékesíti az ingatlant a Zalaco Sütőipari Zrt. 

(Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 34., Cégjegyzékszám: 20-10-040193) részére: 
 

Megnevezés 

 

Terület 

(tulajdoni lap 

szerint) 

Nettó érték 

(induló ár)  

Bruttó érték (induló 

ár)  

zalaegerszegi 0828/65 hrsz.-ú, 24122 m
2
  96 488 000,- Ft 122 539 760,- Ft 



legelő megnevezésű, 24122 m
2
 

területű ingatlan 

 

 

Az önkormányzat a pályázaton nyertes ajánlattevővel (vevővel) adásvételi előszerződést, 

majd adásvételi szerződést köt. A vevővel kötendő szerződésekben szerepeltetni kell az 

alábbiakat: 

- A közgyűlés az ingatlant munkahelyteremtő beruházás céljára értékesíti.  

- A pályázat eredményét a közgyűlés 2013. július 18-i rendkívüli ülésén állapította meg. 

- Az önkormányzat a pályázaton való részvételt biztosíték (bánatpénz) adásához kötötte, 

amelynek összege - a bruttó induló ár 5 %-a alapján – 6 126 988,- Ft. A befizetett ajánlati 

biztosíték a megkötött szerződésekben foglalónak minősül és a vételárba beszámításra 

kerül.  

- A vevővel adásvételi előszerződés, majd adásvételi szerződés aláírására kerül sor. Az 

adásvételi szerződés megkötésére csak a művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási 

átvezetését követően kerülhet sor. Az önkormányzat vállalja a művelési ág változására 

irányuló eljárás lefolytatását és annak költségeit. A vevő a művelési ág változás 

önkormányzaton kívülálló okból történő meghiúsulása esetén az önkormányzattal szemben 

a befizetett bánatpénz kamatmentes visszautalásán kívül egyéb megtérítési, kártérítési 

igénnyel nem léphet fel.     

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13.§ (2) 

bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy 

átlátható szervezet részére lehet. A vevőnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az 

Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságáról. A valótlan 

nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

  - Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 

Az állam elővásárlási jogára tekintettel az adásvételi szerződés csak az elővásárlási jog 

gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eltelte 

után lép hatályba.  

- A teljes vételár ÁFA összege, 26.051.760,- Ft - melybe a befizetett bánatpénz 

foglalóként beszámít – az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül 

esedékes, a fennmaradó rész, amely a teljes nettó vételár támogatással csökkentett része, 

24.122.000,- Ft a szerződés aláírását követő 1 éven belül fizetendő a mindenkori jegybanki 

alapkamattal növelt összegben. Az ingatlan birtokba adására az adásvételi szerződés 

hatályba lépésével egyidejűleg, a tulajdonba adásra a teljes vételár megfizetését követően 

kerül sor.   

- A teljes vételár kifizetéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja, illetve kiköti a foglaló 

megtartása mellett az elállás jogát a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem 

fizetése esetére. 

- Az adásvétel ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a vevő kötelezettsége és 

költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek a vevőt 

terhelik. 

- A Zalaco Sütőipari Zrt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 

alábbi fejlesztést vállalja: 

a.) A vállalt átlagos statisztikai állományi létszámnövekedés a vállalt beruházás üzembe 

helyezésétől számított 2 éven belül 110 fő. 

b.) A vállalt nettó árbevétel növekedés összege a vállalt beruházás üzembe helyezésétől 

számított 2 éven belül: 1 500 millió Ft. 



c.) A támogatási szerződés aláírásától számított 2 éven belül megvalósítani vállalt 

beruházás összértéke: 750 millió Ft. 

- A közgyűlés a vevő által vállalt fejlesztés adatai alapján, Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének a Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató 

programjáról szóló 4/2007. (II.09.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Befektetés-

ösztönzési rendelet) 23. §-a szerint a város számára várható pénzügyi haszon és a nyújtott 

szolgáltatások költsége figyelembe vételével egyszeri, a nettó vételár 75%-ának megfelelő, 

azaz 72.366.000,- Ft összegű árkedvezmény támogatást nyújt. A támogatás mértéke a 

Befektetés-ösztönzési rendelet 23. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 6. § (4) 

bekezdésében szereplő I. kategória alapján a pályáztatás során kialakult piaci árhoz képest 

75 %. A támogatási kategória: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. 

cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. 

október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 302/29. 2006.11.1. – (a 

továbbiakban 1628/2006/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatásnak minősül. 

- A felek az árkedvezmény támogatás igénybevétele miatt a Befektetés-ösztönzési 

rendelet alapján az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg támogatási szerződést 

kötnek. 

- A vállalt beruházást a vállalkozásnak a támogatási szerződés aláírásától számított 2 éven 

belül kell megvalósítania. A vállalkozásnak hitelt érdemlő módon bizonyítania kell, hogy a 

beruházás üzembe helyezésétől számított 2 éven belül a támogatott befektetés 

tevékenységéből érte el a vállalt nettó árbevétel növekedést, amelyet a beruházás üzembe 

helyezésekor készített mérlegben vagy üzleti tervben kimutatott nettó árbevételhez kell 

viszonyítani. A vállalt átlagos statisztikai állományi létszámot a vállalkozásnak a beruházás 

üzembe helyezésétől számított 2 év alatt kell elérnie, amely létszámnak a foglalkoztatását a 

beruházás üzembe helyezésétől számított legalább 7 évig biztosítania kell. 

- A Zalaco Sütőipari Zrt. által újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott 

munkavállalók száma a kedvezményezettnél közvetlenül teljes munkaidőben alkalmazott 

személyek számának nettó növekedése az előző 12 hónap átlagához képest. Az újonnan 

létrehozott munkakörök számának megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás 

alkalmazottak a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg. 

- A Zalaco Sütőipari Zrt. kifejezetten nyilatkozik, hogy a támogatott projekthez 

igénybevett összes állami támogatás – ideértve a csekély összegű támogatásokat is – 

támogatási intenzitása nem haladja meg az irányadó közösségi szabályban meghatározott 

támogatási intenzitást. 

- A közgyűlés megállapítja, hogy a Zalaco Sütőipari Zrt. által vállalt projekt megfelel a 

Befektetés-ösztönzési rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek. 

- A támogatási szerződés súlyos megszegése esetén a támogatott vállalkozás köteles az 

árkedvezmény támogatási szerződésben meghatározott összegét a jegybanki alapkamat 

kétszeresével növelten visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen: a 

Befektetés-ösztönzési rendelet 8. § (3) bekezdésében meghatározott esetek, valamint a 

vételár kedvezmény igénybevételével megvásárolt ingatlan elidegenítése a szerződésben 

meghatározott támogatási időtartam alatt. 

- A Befektetés-ösztönzési rendelet 8. § (3) bekezdés f)-h) pontjában meghatározott 

esetben a vállalkozás a visszatérítendő támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével 

növelt összegben arányosan köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség 

konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. Amennyiben a 

részleges teljesítés nem éri el a rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági 

feltételek alsó határát, a teljes támogatási összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével 

növelt összegben köteles a vállalkozás visszafizetni.  



- A visszafizetési kötelezettség biztosítására szolgáló, szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek: az Önkormányzat javára azonnali beszedési megbízás 

benyújtásának lehetősége az ajánlattevő mindenkori bankszámlái terhére, valamint 

jelzálogjog bejegyzése az értékesített ingatlanra. Az értékesített ingatlanra bejegyzett 

jelzálogjog kiváltható más ingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal, vagy bankgarancia 

biztosításával. 

- A Zalaco Sütőipari Zrt. az ingatlan vételárát az Önkormányzat által nyújtott 

árkedvezmény támogatás összegének figyelembe vételével köteles megfizetni az alábbiak 

szerint: a teljes nettó vételár után számítandó ÁFA összegét 26.051.760,- Ft-ot, valamint a 

teljes nettó vételár támogatással csökkentett részét 24.122.000,- Ft-ot.   

 

A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a művelési 

ág változás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint gondoskodjon az 

adásvételi előszerződés, majd az adásvételi szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó 

támogatási szerződés elkészítéséről. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi előszerződés, majd az adásvételi 

szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: adásvételi előszerződés aláírására: 2013. augusztus 18. 

 adásvételi szerződés és  támogatási szerződés aláírására: 2013. október 31.  

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 111/2013. (VI.20.) sz. közgyűlési 

határozat  1. módosítása (Közbeszerzési eljárások lebonyolításának külső szervezettel történő 

ellátása)  

 

ZMJVK 151/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 111/2013. (VI.20.) sz. határozatának 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérők részére a 

közbeszerzési eljárások közbeszerzési 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 közbeszerzési 

feladatainak ellátását végző szervezet kiválasztása, továbbá 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 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. alaptőkéjének felemelése, kezességvállalás a 

Zalaegerszeg, Deák tér 3-6. szám alatti tömb rekonstrukciójának a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. beruházásában történő megvalósulása érdekében szükséges hitel 

felvételéhez (Zárt ülés) 

 

ZMJVK 153/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 173/2011. (VI.23.) sz. határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 

Korm. rendelet előírásaira tekintettel az alábbi határozatait felfüggesztő 

feltétellel hozza meg, azaz valamennyi döntése akkor lép hatályba, ha az 

önkormányzati kezességvállalásokhoz a Kormány megadja hozzájárulását: 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat-

Pannon Zrt. javára 1. ranghelyen 200.000.000.-Ft és járulékai erejéig egyetemleges 

önálló jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az önkormányzat tulajdonát képező alábbi 

ingatlanokra: 

4391/1/A/89-142 Garázs Ola u. 20-38. 

4983/9/A/22, 24, 29, 33, 34, 38, 

44, 66, 67, 72, 75, 84, 90, 117, 

118 

Lakás Kispest u. 4, 6, 8, 10, 14, 16 

4983/21/A/8, 27, 36, 61, 63, 72, 

77, 92 

Lakás, Kispest u. 1. 

4983/13/A/15 Lakás, Landorhegyi u. 25-31. 

4983/13/A/58 Lakás, Landorhegyi u. 25-31. 

4983/13/A/44 Orvosi rendelő, Landorhegyi u. 25-31. 

4983/21/A/94 Raktár, Kispest u. 1-11. 

4983/21/A/95 Iroda, Kispest u. 1-11. 

4983/21/A/96 Műhely, Kispest u. 1-11. 

2935/A/45, 53, 60, 63 Lakás, Balatoni u. 3. 

4954/3 Kopárság, Alsóerdei u. Záportározó 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat-

Pannon Zrt. javára 2. ranghelyen 200.000.000.-Ft és járulékai erejéig egyetemleges 

önálló jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az önkormányzat tulajdonát képező alábbi 

ingatlanokra: 

4983/21/A/4 Üzem, Kispesti u. 1-11. 
4391/1/A/88 Lámpabolt, Ola u. 20-38. 
2935/A/64 Iroda, Balatoni u. 3. 
6584/9 Beépítetlen terület (Vorhota-Körmendi út) 
0200/1 Szántó, erdő, rét (Bazita) 
5951/3 Beépítetlen terület Pózva u. 
3690 Zóna Étterem, Munkácsy u. 2. 

 
3592/3 Beépítetlen terület, Deák tér 3-6. 

 



5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a NYDOP-3.1.1/B-2009-

0005 számú támogatási szerződés alapján Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-t 

megillető 52.287.000.- Ft összegnek a Nyugat-Pannon Zrt.-re történő 

engedményezéséhez. 

 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata legfeljebb 280.000.000.-Ft erejéig 

készfizető kezességet vállal a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-nek a Nyugat-Pannon 

Zrt-vel szemben fennálló kötelezettségeiért. 

 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. által a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságtól történő beruházási hitel felvételéhez legfeljebb 412.000.000,- Ft 

összegben legfeljebb 2015. június 30. napjáig tartó futamidővel.    

 

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Regionális 

Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság javára 1. ranghelyen 

412.000.000.-Ft és járulékai erejéig egyetemleges önálló jelzálogjog kerüljön 

bejegyzésre az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanokra: 

4983/21/A/4 Üzem, Kispest út 1-11. 

2935/A/64 Iroda, Balatoni út 3. 

6584/9 Beépítetlen terület (Vorhota- Körmendi út) 

0200/1 Szántó, erdő, rét (Bazita)  

5951/3 Beépítetlen terület Pózva út 

5635/3 Beépítetlen terület Bozsok anyagbánya 

5635/6 Bozsok anyagbánya 

5635/9 Beépítetlen terület Bozsok anyagbánya 

3690 Zóna étterem Munkácsy út 2. 

3592/3 Felépülő új ingatlan (beruházás tárgya) 

 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Regionális 

Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság javára 2. ranghelyen 

412.000.000.-Ft és járulékai erejéig egyetemleges önálló jelzálogjog kerüljön 

bejegyzésre az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanokra: 

 4391/1/A/89-142     Garázs Ola u. 20-38. 

4983/9/A/22,24,29,33,34,38,44, 

 66,67,72,75,84,90,117, 118   Lakás, Kispest u. 4,6,8,10,14,16 

 4983/21/A/8, 27,36,61,63,72,77,92  Lakás, Kispest u. 1. 

 4983/13/A/15     Lakás, Landorhegyi út 25-31. 

 4983/13/A/58     Lakás Landorhegyi út 25-31. 

 4983/13/A/44     Orvosi rendelő, Landorhegyi út 25-31. 

 4983/21/A/94     Raktár Kispest u. 1-11. 

 4983/21/A/95     Iroda, Kispest u. 1-11. 

 4983/21/A/96     Műhely, Kispest u. 1-11. 

 2935/A/45,53,60,63    Lakás, Balatoni u. 3. 

 4954/3      Kopárság, Alsóerdei u. Záportározó 

 

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata legfeljebb 39.000.000.-Ft erejéig 

készfizető kezességet vállal a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-nek a Regionális 

Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben fennálló 



kötelezettségeiért. 

 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. a ZÁÉV Zrt. által biztosítandó legfeljebb 100.000.000,- Ft 

összegű kölcsönt igénybe vegye. 

  

12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata legfeljebb 100.000.000.-Ft erejéig 

készfizető kezességet vállal a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-nek a ZÁÉV Zrt-vel 

szemben fennálló kötelezettségéért. 

 

13. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező 

szindikátusi szerződés és együttműködési megállapodás, valamint vételi 

kötelezettséget tartalmazó megállapodás tartalmát megismerte és felhatalmazta a 

polgármestert annak aláírására. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 

megállapodásokban foglalt kötelezettségek fedezetéről az érintett évek 

költségvetéseiben gondoskodjon. 

 

14. A Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-nek cégszerűen aláírt módon 

nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfeleléséről, vagyis 

arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

 

15. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. eddigi 273.000.000.-Ft mértékű alaptőkéjének 473.000.000.-Ft-ra 

emeléséhez. 

 Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli 

hozzájárulás teljesítésével 

 Az alaptőke-emelés összege: 200.000.000.-Ft 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. alaptőkéje új részvények forgalomba hozatala útján történő 

felemelésének a Gt. 254. § (2) bekezdés rendelkezései szerint nincs akadálya 

tekintettel arra, hogy a korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértéke, 

illetve kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre került.  

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatot aláírja annak okirati igazolására, hogy 

az alaptőke-emelést megelőzően forgalomba hozott részvények névértékét 

(kibocsátási értékét) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

maradéktalanul teljesítette. 

 

 Az alaptőke-emelés a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.-nél 400 db, egyenként 

500.000.-Ft névértékű, azonos jogokat és kötelezettségeket megtestesítő, névre szóló 

osztalék elsőbbségi részvény zártkörű kibocsátásával történik. A részvények  

 névértéke a részvények kibocsátási értékével egyezik meg. 

 

 Az alaptőke-emelés pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával valósul meg. A pénzbeli 

hozzájárulás teljes összegét a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: Nyugat-Pannon Zrt., székhely: 9700 

Szombathely, Kőszegi u. 23., cégjegyzékszám: Cg.18-10-100628, adószám: 



11512914-2-18, képviseli: Illés Károly Roland vezérigazgató) szolgáltatja 400 db, 

egyenként 500.000.-Ft névértékű, azonos jogokat és kötelezettségeket megtestesítő, 

névre szóló osztalék elsőbbségi részvény megszerzése mellett. 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy az alaptőke-emelés 

következtében a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. alapító okirata helyébe az 

előterjesztés mellékletét képező alapszabály lép. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert és a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy az önkormányzat általi kezességvállalásokhoz szükséges 

Kormány hozzájárulás megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék 

meg.   

 

 A közgyűlés a Kormány hozzájárulása esetén felhatalmazza a polgármestert és a 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját a projekt megvalósulása érdekében 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

 A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy jelen 

közgyűlési határozatot, annak hatálybalépésétől számított 30 napon belül a 

Cégközlönyben tegye közzé, valamint az Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabály és 

a szükséges változások cégbírósági átvezetése érdekében az intézkedéseket tegye 

meg. 

 

 Határidő: a Kormány hozzájárulásának megkérésére: 2013. július 31. 

 az okiratok aláírására és a Cégközlönyben való hirdetmény 

közzétételére: a határozat hatálybalépését követő 30 nap 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester  

    felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató 

   

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

(Zárt ülés) 

 

ZMJVK 154/2013. (VII.18.) sz. határozata 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egy fő zalaegerszegi lakos eseti (átmeneti) 

segély iránt benyújtott kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezését elutasítja és az I. 

fokú határozatot helyben hagyja. 

                           

Tárgy: A Zala Depo Kft. fejlesztése (Zárt ülés) 

 

ZMJVK 155/2013. (VII.18.) sz. határozata 

 

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát a Zala-Depo 

Kft. fejlesztésére, ami piacbővülést, lerakó vásárlását, eszközbővítést jelent. Ezzel 

egyidejűleg felhatalmazza a cég ügyvezetőjét a további tárgyalások folytatására és a 

gazdasági, jogi háttér áttekintés után egy előszerződés feltételeinek tisztázására, 

melyet a közgyűlés elé terjeszt. 

 

 Határidő:  2013. szeptember 30. 

 Felelős:   felkérésre: Gecse László ügyvezető 



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

ügyvezetőjét a fejlesztéshez szükséges anyagi forrást biztosító banki háttérről történő 

tárgyalások lefolytatására az önkormányzat bevonásával. A finanszírozási részleteit a 

közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

 Határidő:  2013. szeptember 30. 

 Felelős:   felkérésre: Gecse László ügyvezető 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye 
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