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PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  RREENNDDEELLEETTEE  

  

  
ZMJVP 20/2020. (VI.17.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

  

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII 

  

 

ZMJVP 135/2020. (VI.03.) határozata  veszélyhelyzetben döntés Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város helyi közúti 

közforgalmi személyszállítási szolgáltatás 

érvényben lévő menetrendjének újabb 

változásairól 

 

 

 



 

ZMJVP 136/2020. (VI.05.) határozata  a településrendezési eszköz módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítás (Zalaegerszeg, Platán sor 2-4., 

Hevesi Sándor Színház és környezete) 

 

ZMJVP 137/2020. (VI.11.) határozata  a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 

könyvvizsgálójának megbízása 

 

ZMJVP 138/2020. (VI.12.) határozata  alapítvány támogatása 

 

ZMJVP 139/2020. (VI.12.) határozata  a Zalaegerszeg, bazitai TV toronyra (0156 

hrsz.) a Magyar Telekom Nyrt-vel 

fennálló bérleti szerződés módosítása 

 

ZMJVP 140/2020. (VI.15.) határozata jelentés a lejárt határidejű közgyűlési, 

polgármesteri határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVP 141/2020. (VI.15.) határozata a Göcseji Múzeum Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása 

 

ZMJVP 142/2020. (VI.15.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása 

 

ZMJVP 143/2020. (VI.15.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 2020. II. 

félévi munkatervének jóváhagyása 

 

ZMJVP 144/2020. (VI.15.) határozata a Zalaegerszeg, Mártírok útja 50. sz. alatti 

3242 hrsz.-ú ingatlan adásvételi 

szerződésének módosítása 

 

ZMJVP 145/2020. (VI.15.) határozata a Zalaegerszeg 14018 hrsz.-ú ingatlanra 

(botfai Erdődy-Hüvös kastély) vonatkozó 

bérleti díj módosítása  

 

ZMJVP 146/2020. (VI.15.) határozata  Zalaegerszeg 6824/2 hrsz.-ú állami 

ingatlanból területrész (Gébárti út 

világháborús emlékmű) térítésmentes 

igénylése 

 

ZMJVP 147/2020. (VI.15.) határozata Zalaegerszeg város 2020. évi Zöldfelületi 

Stratégiájának módosítása 

 



ZMJVP 148/2020. (VI.15.) határozata feladat-ellátási szerződés megkötése 

bölcsődei feladatok ellátására Söjtör 

Község Önkormányzatának Képviselő-

testületével 

 

ZMJVP 149/2020. (VI.15.) határozata tájékoztató a Városi Idősügyi Tanács 

2019. évi munkájáról 

 

ZMJVP 150/2020. (VI.15.) határozata tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által létrehozott 

közalapítványok 2019. évi 

tevékenységéről 

 

 

ZMJVP 151/2020. (VI.15.) határozata megállapodás megkötése közfeladat 

ellátására a Zalaegerszegi Kajak-Kenu 

Sárkányhajó Egyesülettel 

 

ZMJVP 153/2020. (VI.15.) határozata köznevelési célú lakás bérlőkijelölése 

 

ZMJVP 154/2020. (VI.15.) határozata Sportolói lakások bérlőkijelölése 

 

ZMJVP 155/2020. (VI.15.) határozata a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti 

Központ 2019. évi szakmai munkájának 

értékelése 

 

ZMJVP 156/2020. (VI.15.) határozata a Zalaegerszegi Gondozási Központ 2019. 

évi szakmai munkájának értékelése 

 

ZMJVP 157/2020. (VI.15.) határozata a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék 

2019. évi szakmai munkájának értékelése 

 

ZMJVP 158/2020. (VI.15.) határozata beszámoló a Gondviselés Háza 2019. évi 

szakmai munkájáról 

 

ZMJVP 159/2020. (VI.15.) határozata beszámoló a Zalaegerszegi Gazdasági 

Ellátó Szervezet 2019. évi szakmai 

munkájáról 

 

ZMJVP 160/2020. (VI.15.) határozata beszámoló a Zalaegerszegi Egészségügyi 

Alapellátási Intézmény 2019. évi 

munkájáról 

 

ZMJVP 161/2020. (VI.15.) határozata tájékoztató a Magyar Vöröskereszt 

Hajléktalanok Átmeneti Gondozási 

Központjának 2019. évi munkájáról 

 

ZMJVP 162/2020. (VI.15.) határozata tájékoztató a Magyar Vöröskereszt 

Családok Átmeneti Otthonának 2019. évi 

munkájáról 



 

ZMJVP 163/2020. (VI.15.) határozata tájékoztató a Mandulavirág Fogyatékkal 

Élők Református Gondozóháza 2019. évi 

szakmai munkájáról 

 

ZMJVP 169/2020. (VI.15.) határozata a „Lakhatásért” Közalapítvány alapító 

okiratának módosítása 

 

ZMJVP 170/2020. (VI.15.) határozata együttműködési megállapodás a 

Zalaegerszegi Polgárőr Egyesülettel és a 

Bazitai Polgárőr Egyesülettel  
 

ZMJVP 171/2020. (VI.17.) határozata a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi 

Kistérségi Egyesülete nem lakás célú 

helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Széchenyi 

tér 3-5.) iránti kérelme 
 

ZMJVP 172/2020. (VI.17.) határozata javaslat üresen álló önkormányzati 

lakások bérbeadásának jogcímére és 

jellegére, valamint pályázat kiírására  

  

ZMJVP 175/2020. (VI.17.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve és a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVP 176/2020. (VI.17.) határozata a településrendezési eszközök 

módosításának partnerségi egyeztetését 

követő döntés meghozatala 

 

ZMJVP 177/2020. (VI.17.) határozata a Zalaegerszegi kistérség sürgősségi 

alapellátási ügyelet működési rendjének 

meghatározása  
 

ZMJVP 178/2020. (VI.17.) határozata az egészségügyi és szociális dolgozók 

részére a helyi járatok esetében 

megállapított korlátlan számú utazás 

díjmentessége határidejének 

meghosszabbítása  

  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
   

 Tájékoztató egyes polgármesteri 

határozatokról 

  



PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  RREENNDDEELLEETTEE  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 

20/2020. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről 

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

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016.(VII.07.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: ZÉSZ) 25.§ (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

 

„(3) Az „Lk-1”- „Lk-7” jelű kisvárosias lakóövezetek telkein az építési használat megengedett 

felső határértékei és a telekalakítás szabályai a következők: 
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Lk-1 
12 m,  

400 m2 
kialakult zártsorú 

400 m2 telekterületig 50 %,  

400 m2 feletti telekterületre 

vetítetten 35 % (60 %) (1) 

Homlokzatmagasság: 

-8,5 m 

Épületmagasság: 

 -6,5 m (3) 

20 % 

Lk-2 
12 m,  

400 m2 
kialakult zártsorú 

400 m2 telekterületig 50 %,  

400 m2 feletti telekterületre 

vetítetten 35 % (60 %) (1) 

Homlokzatmagasság: 

-9,5 m 

Épületmagasság: 

6,0-7,5 m 

20 % 

Lk-3 
25 m,  

1100 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
40 % 

Homlokzatmagasság: 

-9,5 m 

Épületmagasság: 

6,0-7,5 m 

30 % 



Lk-4 
20 m,  

720 m2 
kialakult zártsorú 50 (75)% (2) 

Homlokzatmagasság: 

-12,5 m 

Épületmagasság: 

7,5-10,5 m 

20 % 

Lk-5 
25 m,  

1100 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
40 % 

Homlokzatmagasság: 

-12,5 m 

Épületmagasság: 

7,5-10,5 m 

30 % 

Lk-6 
20 m,  

720 m2 
kialakult zártsorú 50 (75)% (2) 

Homlokzatmagasság: 

-14,5 m 

Épületmagasság: 

9,0-12,5 m 

20 % 

Lk-7 
25 m,  

1100 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
50 % 

Homlokzatmagasság: 

-14,5 m 

Épületmagasság: 

9,0-12,5 m 

20 % 

(1) A 2008. IV. 25. előtt kialakult saroktelek esetében 60 %, egyéb esetben a sarokteleknél 720 m2 telekterületig 

60%, 720 m2 telekterület feletti telekrészre vetítve 35%. 
(2) A 2008. IV. 25. előtt kialakult saroktelek esetén a terület 75%-a, egyéb esetben saroktelek esetén 720 m2 

telekterületig 75%, 720 m2 telekterület feletti telekrészre vetítve 50%. 
(3) Dózsa György utcai építési telkek esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 m, megengedett 

legnagyobb homlokzatmagasság 8,5 m.” 

 

2. § 

 

A ZÉSZ 28.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(3) A településközpont terület „Vt-1”- „Vt-11” jelű övezetekre tagozódik, melyek telkein az 

építési használat megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a következők: 
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Vt-1 
16 m,  

500 m2 
kialakult zártsorú 50 (75) % (1) 

Utcai párkánymagasság: 

-7,5 m 

Épületmagasság: 

5,0-7,5 m 

6,0 m 10 % 

Vt-2 
18 (22) m (3), 

720 m2 
kialakult zártsorú 75 % 

Párkánymagasság: 

Jákum utca felől 

-7,5 m 

Szeglet, Munkácsy utcák, 

Mérleg tér és Budai N. 

Antal utca felől 

-9,5 m 

Épületmagasság: 

6,0 m 10 % 



6,0-9,5 m 

Vt-3 
20 m, 

720 m2 
kialakult zártsorú 

 

400 m2 

telekterületig 

60 %, 

400 m2 feletti 

telekterületre 

vetítetten 50 

% 

(2) 

Homlokzatmagasság: 

-12,0 m (4) 

Épületmagasság: 

6,0(7)-10,5 m 

6,0 m 10 % 

Vt-4 
18 (22) m (3), 

720 m2 
kialakult zártsorú 75 % 

Utcai párkánymagasság: 

-10,5 m(5) 

Épületmagasság: 

-10,5 m 

6,0 m 10 % 

Vt-5 
30 m, 

2000 m2 
kialakult szabadon álló 40 % 

Homlokzatmagasság: 

-12,0 m 

Épületmagasság: 

-10,5 m 

OTÉK 

szerint 
20 % 

Vt-6 
16 m, 

400 m2 
kialakult zártsorú 75 % 

Homlokzatmagasság: 

-14,0 m (6) (8) 

Épületmagasság: 

-12,5 m 

6,0 m 10 % 

Vt-7 
nem 

szabályozott 
kialakult zártsorú 

kialakult+5 %, 

max. 80 % a 

tömbtelek 

(építési telek) 

területére 

vetítetten 

Utcai párkánymagasság: 

a kialakult állapothoz, 

illetve védett épületekhez 

illeszkedő 

Épületmagasság: 

-12,5 m  

6,0 m 10% 

Vt-8 
nem 

szabályozott 
kialakult zártsorú 75 % 

Homlokzatmagasság: 

-18,0 m 

Épületmagasság: 

12,5-16,0 m 

6,0 m 10 % 

Vt-9 
25 m, 

1100 m2 

25 m, 

1100 m2 
szabadon álló 40 % 

Homlokzatmagasság: 

-18,0 m 

Épületmagasság: 

9,0-16,0 m 

OTÉK 

szerint 
30 % 

Vt-

10 

18 (22) m (3), 

1100 m2 

kialakult, 

720 m2 
zártsorú 80 % 

Párkánymagasság: 

Piac tér felől 

 -8,5 m 

Munkácsy és Sütő utca 

felől  

-10,5 m 

Épületmagasság: 

6,0-10,5 m 

6,0 m 10 % 

Vt-

11 

20 m, 

720 m2 
kialakult oldalhatáron álló 30 % 

Homlokzatmagasság: 

-9,0 m 

Épületmagasság: 

-7,5 m 

OTÉK 

szerint 
50% 

Vt-

12 

22 m 

1100 m2 
kialakult oldalhatáron álló 40 % 

Homlokzatmagasság: 

-9,0 m 

Épületmagasság: 

-7,5 m 

építési sáv 

területén 

belül az 

OTÉK 

szerint 

20% 

Vt-

13 

22 m 

1100 m2 
kialakult szabadon álló 40 % 

Homlokzatmagasság: 

-9,0 m 

Épületmagasság: 

-7,5 m 

OTÉK 

szerint 
20% 

(1) A 2008. IV. 25.  előtt kialakult saroktelek esetén a terület 75%-a, egyéb esetben saroktelek esetén 500 m2 

telekterületig 75%, 500 m2 telekterület feletti telekrészre vetítve 50%. Útszabályozás révén módosuló telket a 

beépíthetőség megállapítása során 2008. IV. 25. előtt kialakultnak kell tekinteni. 



(2)A 2008. IV. 25. előtt kialakult saroktelek esetén a terület 75%-a, egyéb esetben saroktelek esetén 720 m2 

telekterületig 75%, 720 m2 telekterület feletti telekrészre vetítve 50%. Útszabályozás révén módosuló telket a 

beépíthetőség megállapítása során 2008. IV. 25. előtt kialakultnak kell tekinteni. 
(3)  Saroktelek esetén legalább az egyik utcai homlokvonal hossza 22 m. 
(4)  A Petőfi Sándor utca felől az Ady Endre utca és Mártírok út közötti szakaszon 9,0 m. 
(5) A 3126 és 3127/1 hrsz-ú telkek esetén az utca felől 10,0 m. 
(6) A Kelemen Imre utca felől a megengedett legnagyobb párkánymagasság 9,0 m. 
(7) A Béke-ligeti utca – Kosztolányi utca tömbben a megengedett legkisebb épületmagasság nem korlátozott. 
(8) Az Eötvös utca déli oldalán a 3194 hrsz.-ú telken lévő helyi védett épület nyugati szomszédságában lévő 

telken a megengedett legnagyobb homlokzatmagasság 13 méter. A 3194 hrsz.-ú közlekedési terület irányában a 

megengedett legnagyobb párkánymagasság 8 méter.” 

 

 

3. § 

 

A ZÉSZ 32.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(2) Az üdülőházas területek „Üü-2” - „Üü-3” jelű övezetekre tagozódnak, mely övezetek 

telkein az építési használat megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a 

következők: 
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Üü-2 
30 m,  

2000 m2 

30 m,  

2000 m2 
szabadon álló 30 % 

Homlokzatmagasság: 

14,0 m 

Épületmagasság: 

12,5 m 

40 % 

Üü-3 
40 m,  

3000 m2 

40 m,  

3000 m2 
szabadon álló 30 % 

Homlokzatmagasság: 

16,5 m 

Épületmagasság: 

15,0 m 

40 % 

 

 

4. § 

 

A ZÉSZ 1. mellékletében található szabályozási terv érintett szelvényei és a jelmagyarázat az 

1. melléklet szerint módosulnak. 

 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni, 

előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem kedvezőbb 

elbírálását teszi lehetővé. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. Dr. Kovács Gábor sk. 

polgármester címzetes főjegyző 



1. melléklet a 20/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez 



 



 



 



Indokolás 

 

 

1. §-hoz 

 

Az önkormányzat az Ady utca - Eötvös utca - Mártírok utca - Kisfaludy utca által határolt 

tömb északi telkeinek fejlesztését, értékesítését készíti elő annak érdekében, hogy a jelenlegi 

rendezetlen állapot felszámolásra kerüljön. 

A tervezett módosítás során az érintett ingatlanok a jelenlegi Lk-6 jelű kisvárosias 

lakóövezetből Vt-6 jelű településközpont övezetbe kerülnek átsorolásra, így az Lk-6 jelű 

kisvárosias lakóövezet építési előírásai közül a specifikusan e területre vonatkozó szabályok 

törlésre kerülnek. 

 

2. §-hoz 

 

Az önkormányzat az Ady utca - Eötvös utca - Mártírok utca - Kisfaludy utca által határolt 

tömb északi telkeinek fejlesztését, értékesítését készíti elő annak érdekében, hogy a jelenlegi 

rendezetlen állapot felszámolásra kerüljön. 

A tervezett módosítás során az Lk-6 jelű övezetbe tartozó fejlesztési területek és az egykori 

óvoda 3194 hrsz-ú telkének északi része, a jelenleg Vi-9 jelű övezet területe egy 

területfelhasználási egységként, településközpont vegyes területfelhasználású, Vt-6 jelű 

övezetbe kerülnek, mely övezet rendeltetése egyaránt lehetővé teszi lakó-, intézményi-, iroda- 

és kereskedelmi funkciók elhelyezését. A Vt-6 jelű övezet normatív szabályozása a jelenlegi 

Lk-6 jelű övezet szabályozásával a módosítani nem kívánt elemekben – beépítési mód, 

beépíthető legkisebb telekszélesség és terület, megengedett legnagyobb épületmagasság – 

megegyező. 

A saroktelek és a helyi védettséggel rendelkező egykori óvodaépület közötti szakaszon 

megvalósuló épületben az önkormányzat által meghatározott program alapján három lakószint 

elhelyezését kell biztosítani. A tervezett módosítás során a telek utcafrontja mentén található 

szintkülönbséget, valamint a helyi védett épület szomszédos elhelyezkedését is figyelembe 

véve a megengedett legnagyobb homlokzatmagasság e telekre vonatkozóan 13 méterben kerül 

meghatározásra. 

A 3194 hrsz-ú közlekedési terület irányában a megengedett legnagyobb párkánymagasság 8 

méteres korlátozása változatlan marad, a kisvárosias övezet előírásai közül a településközpont 

övezet szabályai közé átvezetésre kerül. 

 

3. §-hoz 

 

Alsóerdőn az Azáleás utca nyugati oldalán található tömb szabályozása lakossági kérelem 

alapján felülvizsgálatra került, mely eredményeként a terület a korábbi Üü-1 jelű üdülőházas 

övezet besorolásból Lke-12 jelű kertvárosias lakóövezetbe kerül. Az Üü-1 jelű övezet a város 

szabályozási tervén csak erre a tömbre vonatkozóan került meghatározásra, így a módosítás 

eredményeként az az építési szabályzatból és a szabályozási tervről törlésre kerül. 

 

4. §-hoz 

 

A Gébárti- tó azon területein, ahol természetközeli állapotok tapasztalhatók, indokolt a vizes 

élőhelyek védőtávolságának fenntartása. Vannak azonban olyan partszakaszai a tónak, ahol az 

emberi használatból adódóan nem jöttek létre természetes viszonyok, ilyen például a strand, 



és kemping területe vagy délen az alkotóház környezete, a gát területe, valamint a gát alatti 

park. 

Ezen okokból kifolyólag a vizes élőhelyekre vonatkozó védőtávolság módosításra kerül, mely 

módosítás során a védőterület csak ott kerül a továbbiakban is fenntartásra, ahol a 

természetközeli viszonyok tapasztalhatók. A tó további részein a vizes élőhelyek 

védőtávolsága törlésre kerül. 

 

A szabályozási terv módosítása a Zalaegerszeg 3188, 3192/1, 3192/2, 3193 és 3194 hrsz-ú 

ingatlanokon tervezett beruházás megvalósíthatósága érdekében történik.  

A tervezett módosítás során az Lk-6 jelű övezetbe tartozó fejlesztési területek és az egykori 

óvoda 3194 hrsz-ú telkének északi része, a jelenleg Vi-9 jelű övezet területe egy 

területfelhasználási egységként településközpont vegyes területfelhasználású, Vt-6 jelű 

övezetbe kerülnek átsorolásra.  

A módosítás során változik a 3194 hrsz-ú telek déli részén tervezett közlekedési terület 

szabályozási vonallal történő lehatárolása úgy, hogy a Vt-6 jelű övezetbe visszamaradó 

telekrész beépítettsége a Vt-6 jelű övezet előírásainak megfeleljen, azaz a 75 %-ot ne haladja 

meg. Fentiek szerint a 3194 hrsz-ú telket kettéosztó szabályozási vonal helye a hatályos 

szabályozáshoz képest déli irányba tolódik a terv szerinti mértékben. 

 

Alsóerdőn az Azáleás utca nyugati oldalán a módosítás során a jelenleg üdülőházas 

övezetként szabályozott, azonban a valóságban lakóterületként hasznosítani kívánt területet 

kertvárosias lakóövezetbe kerül átsorolásra. 

Az Üü-1 övezet a város szabályozási tervében csak erre a tömbre vonatkozóan került 

meghatározásra, így az a szabályozási tervről törlésre kerül.  

Az Azáleás utca déli végén található 24508/1 hrsz-ú lakóövezeti ingatlanon a területet feltáró 

út kerül kiszabályozásra, mely a jövőben kb. 23 ingatlan kiszolgálását fogja biztosítani.  

Az útszakasz déli végének kicsatlakozása a 0159/9 hrsz-ú magánútra, illetve közvetett módon 

a 7401. jelű állami mellékútra, annak közútkezelői állásfoglalása alapján nem lehetséges. 

Hálózati és forgalmi értelemben az út zsákutcaként alakítható ki, a déli végén azonban 

tehergépkocsik visszafordulását is biztosító járműforduló létesítése indokolt.  

A 24508/1 hrsz-ú telek délnyugati sarkán lévő terület kiegészül a csapadékvíz-elvezetés 

szolgalmi jogának jelölésével. 

A helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási terv jelmagyarázata kiegészül a 

„Vízvezeték és védőterülete” jelöléssel. 

 

5. §-hoz 

Hatályba léptető, deregulációs rendelkezést és szabályozási átmenetet tartalmaz. 

 

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a 

Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a 

közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. 

(III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a rendelet kihirdetését 

követően a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül. 

 

 

 

 

  

  

  



  

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

  
Tárgy: Veszélyhelyzetben döntés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti 

közforgalmi személyszállítási szolgáltatás érvényben lévő menetrendjének újabb 

változásairól  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 135/2020. (VI.03.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva – 2020. június 08. napjától a koronavírus-járvány 

miatt elrendelt veszélyhelyzeti időszak enyhítéseinek idejére – a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

(jogutódja: Volánbusz Zrt.) között 2018. december 10. napján, Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás 

feladatainak ellátására létrejött közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 

módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint: 

 

1. A Szerződés az alábbi 8.9. ponttal egészül ki: 

„8.8. Felek megállapodnak, abban, hogy 2020. június 08. napjától a nyári tanítási szünet 

végéig a Szolgáltató a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti helyi menetrend alapján köteles az 

autóbuszok közlekedését biztosítani.” 

 

2. A Szerződés az alábbi 7. sz. melléklettel egészül ki:  

„Zalaegerszeg helyi közlekedés menetrendje 2020. június 08. napjától” 

 

3. A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

4. A szerződésmódosítás 2020. június 08-án lép hatályba.  

 

Jelen határozatomat és a szerződésmódosítást a Volánbusz Zrt. részére soron kívül 

megküldöm. 

 

Határidő:  2020. június 3. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 
 



 

Tárgy: A településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (Zalaegerszeg, Platán sor 2-4., 

Hevesi Sándor Színház és környezete) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 136/2020. (VI.05.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg, Platán sor 2-4. szám alatt 

tervezett fejlesztés érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 4891/3 

hrsz-ú ingatlant. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően el kell készíttetni 

a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos 

egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell 

terjeszteni. 

 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Hevesi Sándor Színház tervezett fejlesztése 

érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 2328/2, 2328/3, 2328/4 hrsz-

ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően el kell készíttetni 

a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos 

egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell 

terjeszteni. 

 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 



 

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálójának megbízása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 137/2020. (VI.11.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 99/2020. (V.11.) polgármesteri határozat 3. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 

könyvvizsgálójának 2020. május 26. napjától 2025. május 25. napjáig terjedő határozott időre 

Szijártóné Gorza Klárát (nyilvántartási száma: MKVK 001067) választja meg és megbízási 

díját 75.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg. 

A polgármester felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges intézkedéseket tegye meg.” 

 

Határidő: 2020. június 20. 

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Alapítvány támogatása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 138/2020. (VI.12.) határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- 

és hatáskörében eljárva a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum alapítvány részére 1.000.000 Ft 

támogatást biztosít a polgármesteri rendelkezésű keret terhére. 

 

 

Határidő:  2020. július 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



Tárgy: A Zalaegerszeg, bazitai TV toronyra (0156 hrsz.) a Magyar Telekom Nyrt-vel 

fennálló bérleti szerződés módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 139/2020. (VI.12.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva egyetértek azzal, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a 

Zalaegerszeg 0156 helyrajzi szám alatt felvett, kivett TV és rádió adó megnevezésű 

ingatlanon 1 db új antennát helyezzen el, amelyekkel együttesen a Magyar Telekom Nyrt. 

antennáinak száma 20 db-ra változik, az antennák után fizetendő bérleti díj 68.956,-Ft/db/hó + 

ÁFA. 
 

A szerződésben rögzíteni kell, továbbá:  

 

- bérlő kötelezettsége, hogy a tervezett munkákat: antennák cseréjét, új antennák telepítését, 

régiek leszerelését 5 naptári nappal a tevékenység megkezdése előtt bejelentse a LÉSZ Kft. 

számára (levelezési cím és emailcím: 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39. info@leszkft.hu 

telefonon munkaidőben: 92/511-670 24h szolgálat elérhetősége: 92/312-730 ) 

Bérlő adatszolgáltatási kötelezettsége a következőkre terjed ki: 

- antenna tulajdonosának neve 

- antenna típusa, méretei 

- antenna telepítési magassága 

- antenna iránya 

- telepítés rajzi ábrázolása, egyéb információk 

- statikus szakértő támogató szakvéleménye (leszerelés, azonos típusra történő 

csere esetén nem kell) 

A statikus szakvéleménynek vizsgálnia kell a torony teherviselő képességét 

összességében, illetve a felszerelni kívánt objektum vonatkozásában annak hatásait, a 

tervezett rögzítést, a tartószerkezet és rögzítésének megfelelőségét. 

 

- A bérbeadó felhívja a bérlő figyelmét, hogy a TV torony fejlesztési terület részét képezi. A 

TV torony statikai megerősítésével és a fejlesztéssel összefüggő munkálatok elvégzését a 

bérlő tűrni köteles. A munkálatok időtartama alatt a bérleti jogviszony szüneteltetésre kerülhet 

a bérlővel előre egyeztetett módon és időtartamban, mely miatt a bérlő a bérbeadó felé 

kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. 

 

- a bérlő fél a vállalt kötelezettségeinek biztosítására óvadékot köteles fizetni a vagyont 

hasznosító részére, az óvadék mértéke bruttó kéthavi hasznosítási díjnak megfelelő összeg 

azaz 3.502.965,-Ft, melyet ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.   

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződésmódosítást aláírja, és 

felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a LÉSZ Kft-t mint tulajdonostársat értesítse. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

mailto:info@leszkft.hu


 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési, polgármesteri határozatok 

végrehajtásáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 140/2020. (VI.15.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése: 

1.  

2. 205/2018/1. (XII.13.), 206/2018/1. (XII.13.), 207/2018/1. (XII.13.), 209/2018/1. 

(XII.13.), 210/2018. (XII.13.), 211/2018/1. (XII.13.), 212/2018/1. (XII.13.), 213/2018/1. 

(XII.13.), 214/2018/1. (XII.13.), 215/2018/1. (XII.13.), 66/2019/3. (V.16.), 67/2019/3. 

(V.16.), 68/2019/2. (V.16.), 69/2019/4. (V.16.), 70/2019/3. (V.16.), 71/2019/3. (V.16.), 

72/2019/3. (V.16.), 73/2019/3. (V.16.), 74/2019/3. (V.16.), 75/2019/3. (V.16.), 31/2020. 

(II.06.), 47/2020. (III.05.), 56/2020. (III.05.), 59/2020. (III.05.) lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtását megállapítja. 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere: 

 

1. 76/2020. (IV.06.), 88/2020. (IV.28.), 89/2020. (IV.28.), 90/2020. (IV.28.), 94/2020. 

(V.11.), 95/2020. (V.11.), 96/2020. (V.11.), 97/2020. (V.11.), 98/2020. (V.11.), 99/2020. 

(V.11.), 100/2020/1.,2. (V.11.), 101/2020. (V.11.), 102/2020. (V.11.), 104/2020. (V.11.), 

105/2020/I. (V.11.), 106/2020. (V.11.), 107/2020. (V.11.), 108/2020. (V.11.), 109/2020. 

(V.11.), 110/2020/1. (V.11.), 111/2020. (V.11.), 112/2020. (V.11.), 113/2020. (V.11.), 

114/2020/1.,3.,4. (V.11), 115/2020. (V.11.), 116/2020. (V.11.), 117/2020. (V.11.), 

118/2020. (V.11.), 119/2020. (V.11.), 120/2020. (V.11.), 124/2020. (V.13.), 125/2020. 

(V.13.), 126/2020. (V.15.), 128/2020. (V.19.), 129/2020. (V.22.), 131/2020. (V.26.), 

133/2020. (V.28.), 134/2020. (V.28.), 135/2020. (VI.03.) lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtását megállapítja. 

 

2. 81/2020. (IV.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. július 31-re módosítja. 

 

3. 132/2020. (V.26.) határozatának I. és II. pontjai végrehajtási határidejét 2020. december 

31-re módosítja. 

 

  Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

 

 



 

Tárgy: A Göcseji Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 141/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva, a Göcseji Múzeum Szervezeti és Működési 

Szabályzata 9.4. 1. pontja módosítását 2020. június 15. napi hatállyal az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

1.) A múzeumigazgató által kinevezett igazgatóhelyettes annak távollétében helyettesíti 

az igazgatót. Az igazgatói beosztásra szóló megbízás megszűnése esetén az igazgatói 

beosztás ellátására kiírt pályázat eredményes elbírálásáig az igazgató-helyettes 

megbízott igazgatóként teljes jogkörrel és felelősséggel vezeti az intézményt. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Göcseji Múzeum igazgató-

helyettesét, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 

Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.  

 

 

Határidő:  2020. június 19. 

Felelős:  dr. Kostyál László igazgató-helyettes   
 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 142/2020. (VI.15.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: 

SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2020. július 1-jei hatállyal: 

 

1.) Az SZMSZ I. fejezet (ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK) 4. alcím (A hivatal 

jelzőszámai) (1) bekezdés c.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

„11749008-15734453-10010000 

Egyéb befizetések alszámla” 

 



2.) Az SZMSZ II. fejezet (A HIVATAL SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK 

RENDSZERE) 5. alcím (A hivatal szervezeti tagozódása) k) pontja helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

 

„k) A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző, a személyügyi szakreferensek és a civil kapcsolati 

szakreferens tartoznak.” 

 

3.) Az SZMSZ II. fejezet (A HIVATAL SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK 

RENDSZERE) 12. alcíme helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„12. 

A nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő 

hivatali feladatok 

 

(1) A hivatal köteles segíteni a városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok 

munkáját. 

 

(2) A nemzetiségi önkormányzatok működésének segítésével összefüggő feladatok 

koordinálását, szervezését, a nemzetiségi önkormányzatok szervezeti és működési 

szabályzatának, illetve határozatainak kihirdetésével kapcsolatos feladatokat az 

Önkormányzati Osztály látja el. 

 

(3) A hivatal osztályvezetőinek – a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben – 

kötelessége a nemzetiségi önkormányzatok munkáját segíteni, a nemzetiségi önkormányzatok 

elnökét, elnökhelyettesét, képviselőjét soron kívül fogadni és részükre a szükséges 

felvilágosítást, szakmai tájékoztatást, segítséget megadni. 

 

(4) A hivatal érintett szervezeti egysége a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez 

felkérésre tájékoztatót tart, adatot szolgáltat, megállapodás szerint ügyviteli közreműködést 

végez. 

 

(5) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetésével, gazdálkodásával, vagyonjuttatásával 

kapcsolatos feladatok előkészítését a Hivatal Önkormányzati Osztályának Szervezési 

Csoportja, végrehajtását a Hivatal Közgazdasági Osztálya külön jogszabályban 

meghatározottak szerint látja el.” 

 

4.) Az SZMSZ III. fejezet (GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK) 13. 

alcím bekezdése, 14. alcím bekezdése, 15. alcím felvezető mondata, 15. alcím 1. és 3. 

pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

 „az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat” 

 

5.) Az SZMSZ III. fejezet (GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK) 15. 

alcím (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) 7. pontjának második mondata 

helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Az éves ellenőrzési jelentések átvételéért, feldolgozásáért és az éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elkészítéséért az Ellenőrzési Osztály vezetője felelős, amelyet 

legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni 

jóváhagyásra.” 



6.) Az SZMSZ III. fejezet (GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK) 16. 

alcím (Időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) második bekezdésében a 

„nemzetiségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzatok” 

szövegrész lép. 

 

7.) Az SZMSZ III. fejezet (GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK) 16. 

alcím (Időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) harmadik és hatodik 

bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

 

„illetve az Ukrán”, valamint „az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat” 

 

8.) Az SZMSZ III. fejezet (GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK) 17. 

alcím (Gazdasági szervezet) 1. bekezdésében a „nemzetiségi önkormányzat” 

szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzatok” szövegrész lép. 

 

9.) Az SZMSZ III. fejezet (GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK) 17. 

alcím (Gazdasági szervezet) 3. bekezdésében a „helyi nemzetiségi önkormányzat” 

szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi önkormányzatok” szövegrész lép. 

 

10.) Az SZMSZ 1. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. melléklete lép. 

 

11.) Az SZMSZ 3. sz. mellékletében az alábbi szövegrész helyébe: 

 

„Jegyző közvetlen irányítása alá tartozik:  civil kapcsolati referens” 

 

 az alábbi szövegrész lép: 

 

„Jegyző közvetlen irányítása alá tartozik:  civil kapcsolati szakreferens” 

 

12.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

- A Civil kapcsolati referens szövegrész helyébe „Civil kapcsolati szakreferens” 

lép. 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai csoport Döntésre előkészíti a 

polgármester, szakbizottság, ill. a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi, szociális, 

gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket: kezdetű táblázatában az alábbi 

szövegrész hatályát veszti: 

 
méltányossági segély  1993. évi III. tv. 45. § (3),  

ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 24. § 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai csoport A polgármester ill. a 

jegyző gondoskodik kezdetű táblázatában az alábbi szövegrész hatályát veszti: 

 
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáról, az 

Erzsébet utalvány kézbesítéséről 

63/2006. (III.27.) Korm.rend. 6. § (1) 

bek., 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 

68. § (8) bek. 

 

- Az Adóosztály feladatait felsoroló táblázatok helyébe az alábbi táblázatok 

lépnek: 



 

ADÓOSZTÁLY 
 

ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi 

adókkal, a talajterhelési díjjal, a helyi jövedéki 

adóval, az államigazgatási eljárási illetékkel és a 

gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az egyéb 

feladat- és hatáskörébe tartozó adóhatósági 

feladatokat, 

1991. évi XX. törvény 140.§ (2) 

2017. évi CL. törvény 

2017. évi CLI. törvény 

2017. évi CLIII. törvény 

465/2017.(XII.28.) korm. rendelet 

1990. évi XCIII. törvény 

1990. évi C. törvény 

1991. évi LXXXII. törvény 

1995. évi CXVII. törvény 

2003. évi LXXXIX. törvény 

2016. évi CL. törvény 

2016. évi LXVIII. törvény 

140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 

ZMJVK 29/2004. (VI.18.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 61/2004. (XII.23.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 56/2007. (XII.28.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 10/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 12/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 16/2015. (V.22.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 10/2018. (IV.13.) önkorm. rendelet 

üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes 

rendszereket 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 

 

Adóelőírási Csoport 

 
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat  1991. XX. tv. 140.§ (2) s.) 

2017. évi CL. törvény 123-124. §, 

37/2015.  (XII. 28.) NGM rendelet 2. § 

(1), (2), 

végzi a vállalkozások bevallásainak, egyéb nyomtatványainak 

kiküldését, valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések 

feldolgozását, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) i.) 

2017. évi CL. tv. 18.§, 37 § (1), (8), (9), 

(10), (11), 44. §,49. §, 52-57. §, 120-

122. § 

1990. évi C. tv. 41. § 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet  

140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 1-2. 

§, 5. § 

az adózó kérelmére a bevallott adóelőleget módosítja 2017. évi CL. tv. 69.§ 

140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 1. § 

(5) 

az adózó túlfizetésre vonatkozó utalási, visszautalási kérelemről 

dönt  

2017. évi CL. tv. 74.§ 

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 

végzi a pénzforgalmi tételek könyvelését, 2017. évi CL. tv. 63.§, 66.§, 70-71.§, 

73-74.§, 76.§ 37/2015. (XII. 28.) NGM 

rendelet 4. §, 5. § 

végzi a számlaegyenleg értesítések kiküldését, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) n.)  

2017. évi CL. tv. 268.§  

feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások 

adóellenőrzésének lefolytatása, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.) 

2017. évi CLI. tv. 85-117. § 

hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján 

határozatot hoz, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.), 1991. 

évi XLIX. tv.  

2017. évi CLI. tv 117.§, 2006. évi V. 

tv.  2013. évi V. tv. 



 
adóigazolásokat állít ki, 2017. évi CL. tv. 73. §, 268.§,  

32/2005. (X.25.) PM. r. 1. sz. melléklet 

c.) pont 

297/2001. (XII.27.) Korm. r. 3.§ (1) c.) 

az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, 

tájékoztatást kér, és ad, helyszíni szemlét tart, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) 1.) 

2017. évi CL. tv.123-127. §, 131.§,  

közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.) 

1990. évi C. tv. 1.§-8.§ 

követelést jelent be, számlaegyenleget közöl, valamennyi adónem 

vonatkozásában, a Cégközlönyben közzétett módon a felszámolási-, 

végelszámolási-, csődeljárás, kényszertörlési eljárások során, 

melyeket figyelemmel kísér és kapcsolódó adóigazgatási eljárást 

kezdeményez és folytat le, 

1991. évi XLIX. tv.  

2006. évi V. tv.  

2017. évi CL. tv.  

2017. évi CLI tv. 

határozattal az adó megfizetésére kötelezi az adótartozásért 

jogszabály alapján helyt állni köteles személyt, személyeket, ha az 

adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani, nem 

lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2017. évi CL. tv. 218. §, 

ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, 

adatszolgáltatás felülvizsgálatával, rendeletalkotással kapcsolatos 

feladatokat 

2003. évi LXXXIX. tv. 11.§, 21/A.§, 

24.§, 25.§ 

a gépjárműadó megállapítása hatósági adatszolgáltatás alapján 

(adókivetés) 

1991. évi XX. tv. 140. § (2) m.) 

1991. évi LXXXII. tv.  

2017. évi CL tv 46.§, 48. §, 87. §; 

teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, megkeresésre, valamint az önkormányzati adókra 

vonatkozóan környezettanulmányt készít, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.) 

2017. évi CL. tv. 79-93. §,97. §, 

2017. évi CLI. tv. 35. §, 44-48. §, 70-

76. §, 

méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben 

környezettanulmányt készít, határozatot hoz,  

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.), f.) 

2017. évi CL. tv. 198. §, 199. §, 200. §, 

201. §, 

140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 12-

14. § 

elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt információs 

anyagokat, értékeléseket és beszámolókat az illetékes központi 

szervek, a hivatal szervezeti egységei, a képviselő-testület és   

lakosság felé, 

1990. évi C. tv. 8.§ (2), 42/B.§ (1), (3),  

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) s.), h.), k. 

2017. évi CL tv. 94. §, 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 6. § 

ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 

fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával kapcsolatos 

feladatokat 

2017. évi CL. tv. 82. §, 

1995. évi CXVII. tv. 17.§ (4), 73.§, 1. 

sz. mell. 9.4. 

a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű 

módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult 

szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),  

2017. évi CLI tv. 121-127.§, 

 

ellátja a helyi jövedéki adó nyilvántartásával, bevallásával, 

megfizetésével, adóztatásával, adatszolgáltatási kötelezettségével, 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat 

2003. évi CXXVII. tv. 5.§ (2), 143 § 

 

Adóeljárási csoport: 
 

vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, 

 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 2.§ 

(1), (2)  

 

figyelemmel kíséri a hátralékos adózók folyószámláit, 2017. évi CLIII. tv. 

végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a hatályos 

jogszabályok szerint, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.) 

1994. évi LIII. tv.  

2017. évi CLIII. tv.  

2016. évi CL tv. XI. fejezet 

ZMJVK 10/2018. (IV.13.) önkorm. 

rendelet 



teljesíti, elvégzi a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)  

lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen tartozások, 

adók módjára történő végrehajtását, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), r.)  

1994. évi LIII. tv. 

2017. évi CLIII. tv. XII. fejezet 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet  

lefolytatja az ingatlanok helyszíni szemléjét, kiállítja az adó- és 

értékbizonyítványokat 

1990. évi XCIII. tv. 101.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)  

hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba az 

adótartozásokat, 

2017. évi CLIII. tv. 59. § (1) a.) 

2013. évi V. tv. 7:94.§ 

közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 

 

1990. évi C. tv. 1.§-8.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)  

javaslatot tesz az adókra vonatkozóan, a részletfizetés, fizetési 

halasztás, egyéb méltányossági ügyekben, 

1991. évi XX. törvény 140.§ (2) e.), f.) 

2017. évi CL. tv. 198.§ - 201.§ 

 

képviseli a hivatalt a csődeljárás, felszámolási és végelszámolási 

eljárás során 

1991. évi XLIX. tv. 

2013. évi V. tv. 

2006. évi V. tv. 

javaslatot tesz az adótartozásért jogszabály alapján helyt állni 

köteles személy, személyek, adófizetésre történő kötelezésére, ha az 

adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani nem 

lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2017. évi CL. tv. 59.§ - 61.§ 

 

a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű 

módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult 

szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),  

2017. évi CLI. tv. 118.§ - 132.§ 

 

végrehajtáshoz való jog elévülése esetén megállapítja az elévülés 

tényét, intézkedik az elévült tartozások törléséről 

2017. évi CLIII. tv. 19.§; 119.§ (3) 

2016. évi CL tv. 138. 

57/2020. (III.23.) Kormányrendelet 9.§ 

(4)   

végrehajtható vagyon hiányában az adós tartozását ideiglenesen 

eredménytelen végrehajtással érintett tartozásnak minősítheti és a 

tartozás végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog 

elévüléséig ezen a jogcímen tarthatja nyilván.  

az ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozást címén 

nyilvántartott tartozást ismét végrehajthatónak minősíti, ha a 

végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül a tartozás 

végrehajthatóvá válik 

2017. évi CLIII. tv. 20.§  

ZMJVK 5/2018. (II.08.) önkorm. 

rendelet 

az adóhatóság előtt 2020. március 24-én folyamatban lévő 

végrehajtási eljárások szüneteltetése 

57/2020. (III.23.) Kormányrendelet 9.§ 

(1)-(3)   

 
- A Közgazdasági Osztály feladatait felsoroló táblázatok helyébe az alábbi 

táblázatok lépnek: 

 

KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 

 
Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek főbb 

részterületei: 

- városfejlesztés és városüzemeltetés, 

- költségvetési intézmények működtetése. 

Előkészíti a Feladat- és hatásköri törvényben a polgármester és a jegyző részére meghatározott gazdálkodási 

feladatainak ellátását. (1991. évi XX. tv., 2011. évi CLXXXIX. tv., 2011. évi CLXXXIX. tv. 2000. évi C. tv. 

alapján) 

 

A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható 

városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált 

Területi Programja (ITP) Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok: 



Az ITP projektmunkacsoport tagjaként ellátja a projektmenedzsmenttel 

kapcsolatos pénzügyi/elszámolási feladatokat, részt vesz a 

projektmunkacsoport megbeszéléseken. 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 

42/2019. (XII.20.) Belső 

szab. 

Nyomon követi a projekt megvalósítás folyamatát, gondoskodik a folyamatos 

pénzügyi monitoringról. 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 

42/2019. (XII.20.) Belső 

szab 

Gondoskodik a pénzügyi ellenjegyzésről/érvényesítésről. 4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 

1/2020. (I.20.) belső szab. A 

Pénzgazdálkodás rendjéről 

3. sz. melléklet 

 

Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok 

szakmai felelősként végzi az osztály feladatkörébe 

tartozó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 

feladatokat a közbeszerzéseket megbízás alapján 

lebonyolító külső szervezet közreműködésével 

2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei, 

33/2018. (XII.14.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési szabályzatról 

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi 

rendben meghatározottak szerint pénzügyi 

szakemberként részt vesz az önkormányzat és a 

polgármesteri hivatal közbeszerzéseinek 

lebonyolításában, 

33/2018. (XII.14.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési szabályzatról 

 

 

Az osztály a következő feladatokat látja el az alábbi csoportbontásban: 

 

Számviteli csoport 

számviteli szakreferens 
Elkészíti, illetve szükség szerint aktualizálja a számviteli politikát, valamint a 

számviteli és bizonylati rend alapját képező egyéb helyi szabályzatokat. 

Figyelemmel kíséri a szabályzatok betartását, gondoskodik a megfelelő 

számviteli és bizonylati rendről.  

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 50. § 

2000. évi C tv. 14. § 3-4. 

Közreműködik az alkalmazott számviteli információs rendszer biztosításában, 

és annak folyamatos továbbfejlesztésében. 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 

Az Önkormányzat területén – intézményi megkeresésre – gondoskodik a 

számviteli szakmai kérdések értelmezéséről, a szakmailag helyes álláspontok 

kialakításáról.  

2000. évi C. tv. 14. § 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 

38/2013. (IX.19.) NGM 

rendelet 

Elkészíti a Hivatal, az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, 

valamint az önkormányzati társulások elemi költségvetését 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rend. 31/A. § és a 33.§, 

2011. évi CXCV. tv. 28/A. § 

4/2013.  (I.11.) Korm. r. 

Végzi a hivatal könyvelési feladatait, folyamatosan biztosítja a saját számviteli 

nyilvántartásaira épülő információkat a társosztályok, a testületek és a hivatal 

vezetése számára. 

2000. évi C. tv. 4-5. és 12. § 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 

4/2013. (I.11.) Korm. r. 39-

49. § 

38/2013. (IX.19) NGM r. 

Kezeli a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait, a változásokat 

koordinálja, átvezeti a nyilvántartásokon és azokról tájékoztatja az illetékeseket 

(intézmény, osztály, csoport, stb.), biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat 

terhére történjen teljesítés, felhasználás (ahol az operatív gazdálkodás 

jogosítványait a közgazdasági osztály gyakorolja), 

2011. évi CXCV. tv. 34. §, 

35. § 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet, 

38/2019. (XII.20.) Belső 

szab. ZMJV.Önk.Ktg-e 

tervezés és zárszámadása 

elkészítés rendjéről 

 



Ellátja a hivatalhoz kapcsolódó önálló szervezetek – Önkormányzat, 

nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások – számviteli 

információs feladatait. Folyamatos kapcsolatot tart fenn azok 

munkaszervezetével. 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rend. 9. § 

4/2013. (I.11.) Korm. r 

 

Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket 

(elszámolások, OSAP 2237 negyedéves 2240 éves beruházás statisztikai 

jelentések) 

388/2017. (XII.13) Korm. 

rendelet 

 

Vezeti a hivatal kezelésében lévő, valamint a társaságok részére üzemeltetésre 

átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását gondoskodik annak 

főkönyvvel való egyezőségéről.  Folyamatos egyeztetést végez annak 

érdekében, hogy a főkönyvi, az analitikus és a kataszteri nyilvántartás 

összhangban legyen. 

2000. évi C tv. 165.  § 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 30. § 

2011. CLXXXIX. tv. 110. § 

Szervezi és irányítja az immateriális javak és tárgyi eszközök háromévente 

esedékes leltározását, közreműködik a leltárfelvétel és kiértékelés szabályszerű 

lebonyolításában 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 22. § 

2000. évi C tv. 69. § (1)-(3) 

bek., (5)-(6) bek. 

36/2019. (XII.29.) Leltározási 

Szabályzat 

Kezeli a pénzügyi és számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó szigorú 

számadású nyomtatványokat, 

2000. évi C tv. 165. § (1)-(2) 

és (4) bek., 166-169. § 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 

52. § 

Gondoskodik a hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartásáról, 

nyilvántartja a részesedéseket, valamint a befektetési és forgatási célú 

értékpapírokat. 

2000. évi C. tv. 165. § (1)-(2) 

és (4) bek. 

4/2013. (I.11.) Korm.rend. 14 

melléklet 

Biztosítja az éves beszámolókhoz, jelentésekhez szükséges adatokat, 

információkat. 

2000. évi C tv. 4-5. § 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 

8-14. § 

2011. évi CXCV. 87. § 

vezeti az önkormányzati vagyonról, annak értékéről és változásairól szóló 

nyilvántartást,  

a nemzeti vagyonról szóló 

2011. CXCVI. törvény 10. § 

(1) bek. 

a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

110. § 

az önkormányzatok 

tulajdonában lévő 

ingatlanvagyon nyilvántartási 

és adatszolgáltatási rendjéről 

szóló 147/1992. (XI.6.) 

Korm. rendelet 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) 

önk.rend. 8-9. § 

1991. évi XXXIII. tv. 42. § 

Vásárlással, építéssel megszerzett önkormányzati vagyon önkormányzaton 

belüli kezelő (intézmény) részére történő átadása esetén kezdeményezi a 

nyilvántartások közötti átvezetést, 

az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. 

(I. 11.) Korm. rendelet 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

az üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonelemekre vonatkozóan a 

vagyonkezelőktől begyűjti a leltárakat, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

36/2019. (XII.20.) Polg. Hiv. 

Leltározási Szabályzat 

figyelemmel kíséri az ingatlan vagyon gyarapodását, csökkenését, ennek 

alapján kezdeményezi a vagyonleltárba való felvételét, illetve törlését, 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

110. § 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 



 
kiállítja a befejeződött beruházások és felújítások üzembe helyezési okmányát 

a Műszaki Osztály kezdeményezésére, 

2011. évi CXCV. tv. 

4/2013. (II.8.) önk. rend. 

gondoskodik az ingatlanvagyon kataszter folyamatos és naprakész vezetéséről 

a hatályos jogszabályok szerint, a kezelők, üzemeltetők, beruházók, az 

önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, a hivatal szakosztályai, 

valamint a Földhivatal által szolgáltatott adatok és bizonylatok alapján 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 1. § ZMJVK 4/2013. 

(II.8.) önk. rend. 

elkészíti az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) szerinti 

kötelező statisztikai adatszolgáltatásokat (1616 Jelentés az önkormányzatok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyonról) 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 5. § 

388/2017 (XII.13.) Korm. 

rendelet 

elkészíti az 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti az önk.-ok tulajdonában 

lévő ingatlanvagyonról a kimutatásokat (kimutatást), 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

110. § 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend 

biztosítja a kormányrendeletben előírt értékegyezőséget a kataszteri és a 

számviteli nyilvántartások között, 

a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 165. § (4) bek. 

4/2013. (I.11.) Korm. rend. 

30. §  

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

 

Üzemgazdasági csoport 

üzemgazdasági szakreferens 
elkészíti a költségvetés, az időszaki beszámolók, valamint a 

zárszámadás tervezetét, a költségvetési előirányzatok évközi 

módosításait,  

2011. évi CXCV. tv. 4. §, 4/A. §, 5. §, 6. 

§, 6/C. §, 23-24. §, 29/A. §, 30. §, 34. §, 

87. §, 91. §, 108. § 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 24. §, 

27. §, 33. §, 35. §, 42-43. §, 43/A. § 

1991. évi XX tv. 138-140. §,  

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet  

folyamatosan gondoskodik a szükséges üzemgazdasági elemzések, 

értékelések elkészítéséről,  

 

az önkormányzat szintjén szervezi és irányítja a költségvetés 

teljesítéséről szóló beszámolók készítését, az erre irányuló 

intézkedés alapján szolgáltatott anyagokból összeállítja az 

önkormányzati szintű költségvetési és annak teljesítéséről szóló 

előterjesztéseket, koordinálja az egyedi jelentések készítését,  

2011. évi CXCV. tv. 91. § 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. 

§, 162. §  

 

közreműködik a Gazdasági-, valamint a Pénzügyi Bizottság 

üléseinek szakmai, technikai és ügyviteli előkészítésében,  

 

További feladata:   

létszámadatok felmérése a normatív állami támogatás igényléséhez, 

ezen támogatások elszámolása a revizori jegyzőkönyvek alapján.  

2011. évi CXCV. tv. 57-60. § 

368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 103-

105/B. §  

 A feladatmutatók változása esetén gondoskodik a normatív állami 

támogatások lemondásának, illetve pótlólagos igénylésének 

elkészítéséről  

Az intézményektől (PH. és intézm.) begyűjti a vagyon változásaira 

vonatkozó adatokat és összeállítja a zárszámadáshoz kapcsolódó 

vagyonleltárt.  

2011. évi CXCV. tv. 91. § 

 

Pénzügyi csoport 

pénzügyi szakreferens, pénzügyi referens 
Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő 

követeléseket és kötelezettségeket, azok beszedéséről és 

teljesítéséről gondoskodik,  

2000. évi C. tv. 29. §, 165. § 



Folyamatosan figyelemmel kíséri a teljesítés állását és szükség 

esetén intézkedik a megfelelő teljesítés érdekében,  

Az illetékesek által teljesítési igazolással ellátott – a költségvetésben 

foglalt feladatok teljesítéséről kiállított – bizonylatokat érkezteti és 

az utalványozást követően a kedvezményezett javára a pénzügyi 

teljesítést – határidőn belül – foganatosítja, 

368/2011.(XII.31) Korm. rend. 52-56. § 

A pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére 

folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő 

elszámolását, nyilvántartását, 

1991. évi XX. tv. 140. § 

Biztosítja az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását, a 

szabad pénzeszközöket megfelelően hasznosítja, 

1991. évi XX. tv. 140. § 

368/2011. (XII.31) Korm. rend. 95/A. § 

Gyakorolja az operatív gazdálkodásról kiadott szabályozás szerinti 

körben az érvényesítési hatáskört, 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 57. §, 

58. §, 59. §, 60. § 

Megszűnés vagy új intézmény alapítása esetén gondoskodik a kv-i 

elszámolási számla megszűntetéséről vagy nyitásáról 

368/2011. (XII.31) 147. § 

Ellátja a szakosztályi gazdálkodáshoz kapcsolódó készpénz 

kifizetési feladatokat, 

368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 148. § 

Ellátja a városi kincstár működtetésével összefüggő feladatokat, 

operatív likviditási tervet készít, 

368/2011. (XII.31.). Korm. rend. 122. § 

Határidőre teljesíti az adóköteles kifizetésekkel összefüggő 

adatszolgáltatásokat (MÁK, APEH) 

2007. évi CXXVII. tv. 

Számfejti, lejelenti a hóközi személyi jellegű kifizetéseket, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

62/A. § 

Koordinálja az osztály és a hivatal többi szervezeti egységei és az 

intézmények közötti kapcsolatokat, az érintett csoportokkal 

együttműködve átveszi a többi szervezeti egységtől és az 

intézményektől érkező gazdasági – pénzügyi (költségvetés, éves 

beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés) információs 

anyagokat, részt vesz azok feldolgozásában, 

2011. évi CXCV. tv. 23. §, 24. § 

368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 169. §, 

170. § 

4/2013. (I.11.) Korm. rend. 

85/2020. (IV.5.) Korm. rend. 17. § 

Végzi a havi, negyedéves és eseti számlázást a vevők részére 2007. évi CXXVII. tv. 

Nyilvántartja a vevők részére kibocsátott, illetve a szállítóktól 

beérkező számlákat az áfa-bevallás elkészítése céljából, 

2000. évi C tv. 165. § 

Az év folyamán történt adóköteles kifizetésekről adóigazolásokat 

állít ki, 

2017. évi CLI. tv. 

Gondoskodik a kötelezettségvállalás nyilvántartásáról 

(Önkormányzati Osztály feladatkörébe tartozó előirányzatok 

kivételével) 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 56. § 

 

- Az Önkormányzati Osztály Jogi csoportjának feladatait felsoroló táblázat 

helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

Jogi csoport 

jogi és testületi szakreferens, testületi szakreferens 
összeállítja a közgyűlés munkatervét 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. § 

ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR 9-10. § 

közgyűlési előterjesztéseket készít, jogi segítséget nyújt más 

szervezeti egységnek az előterjesztések elkészítéséhez  

ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § 

11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat  

rendelet-tervezeteket készít, közreműködik a más szervezeti egység 

által előkészített rendelet-tervezet elkészítésében 

ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (1) 

bek. a) pont 

az osztályvezetői értekezletre és a bizottságok elnökeivel 

elektronikus levél (e-mail) útján történő egyeztetésre a belső 

szervezeti egységek által leadott adatok alapján összeállítja a soron 

következő közgyűlés előzetes napirendi tárgysorát, melyet minden 

belső szervezeti egységnek eljuttat 

ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR 12. § (2)-

(4) bek.,  

11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat 

külső szerv, személy által készített előterjesztéseket törvényességi, 

tartalmi-formai szempontból ellenőrzi, segítséget nyújt az 

előterjesztés elkészítéséhez 

ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (3) 

bek. f) pont  

11/2020. (IV.20.) 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 

11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat 

a közgyűlést követően végrehajtás céljából kiadja a közgyűlési 

határozatokat az érdekeltek részére, szükség esetén közgyűlési 

jegyzőkönyvből, határozatokból kivonatot készít 

11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat 

ellátja a közgyűlési határozatok nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatokat, kezeli a közgyűlési határozat nyilvántartó programot, 

valamint elkészíti és megőrzi a normatív közgyűlési határozatokat 

ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR 23. § (6) 

bek.,  

11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat 

figyelemmel kíséri a képviselői interpellációk intézését, szervezi 

azok határidőre történő megválaszolását, közgyűlésre összeállítja a 

válaszadást 

 

2011. évi CLXXXIX. tv. 32. § (2) bek. 

b) pont   

ZMJVÖK 6/2007. (II.9) ÖR. 29. § 

11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat 

ellátja a bizottsági és albizottsági határozatok, jegyzőkönyvek 

törvényességi ellenőrzésével, megőrzésével, a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletéért felelős szervnek történő továbbításával 

kapcsolatos feladatokat  

2011. évi CLXXXIX. tv. 60. § 

részt vesz a közgyűlési határozatok végrehajtásában, ehhez 

kapcsolódóan szerződéseket, megállapodásokat készít és 

véleményez 

11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat 

jogi segítséget nyújt más szervezeti egységnek a közgyűlési 

határozatok végrehajtásához, ehhez kapcsolódóan megállapodások, 

szerződések megkötésében közreműködik, véleményezi azokat 

11/2020. (IV.20.) 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  

ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR 19.§ (1) 

bek. 

11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat 

közreműködik a közgyűlés, valamint a Hivatal SZMSZ-ének 

módosításával kapcsolatos előkészítő munkában, gondoskodik az 

Önkormányzati Osztály Ügyrendi Szabályzatának naprakészen 

tartásáról és a szükséges módosítások átvezetéséről, szükség esetén 

kezdeményezi belső készítésű dokumentumok módosítását és a 

feladattal való megbízás esetén elvégzi a szabályozás módosítását, 

kezeli a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát  

2011. évi CLXXXIX. tv. 67. § (1) bek. 

d) és e) pont, 81. § (3) bek. j) pont 

ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR 73. § 

összeállítja a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről, valamint a tanácsnok munkájáról szóló 

tájékozatót, a bizottságok működéséről szóló tájékoztatót, valamint a 

Polgármesteri Hivatal működéséről szóló tájékoztatót 

ZMJVÖK 6/2007. (II.9.) ÖR 47. § (4) 

bek., 67. §, 70. § (1) bek. g) pont 

figyeli a kihirdetett jogszabályokat, az önkormányzat és a hivatal 

tevékenységét, működését érintő jogszabály megjelenéséről 

tájékoztatja a tárgy szerint érintett belső szervezeti egységet    

ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR 26. § (5) 

bek. 

 

  

ellátja a közalapítványok, a társulások közgyűlés előtti 

beszámoltatásával kapcsolatos feladatokat 

ZMJVK 235/2013. (XII.19.) sz. 

határozata 

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

a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához szakmai 

segítséget nyújt, ellátja a nemzetiségi önkormányzatok testületi ülése 

jegyzőkönyveinek törvényességi ellenőrzésével, megőrzésével 

kapcsolatos feladatokat 

2011. évi CLXXIX. tv. 80. § 

ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR. 64. § (1) 

bek. 

részt vesz a jegyző kijelölése alapján a nemzetiségi önkormányzatok 

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 

közgyűlést követően a rendelet módosítások esetén gondoskodik az 

egységes szerkezet átvezetéséről, valamint a hatályát vesztett 

rendeletek megőrzéséről a számítógépes hálózaton, valamint végzi a 

Nemzeti Jogszabálytárban az önkormányzati rendeletek és azok 

ZMJVÖK 6/2007. (II.9.) ÖR 27. § (2) 

bek. 

23/2012. (IV.25.) KIM rendelet 

5/2019. (III.13.) IM rendelet 



indokolása közzétételével kapcsolatos feladatokat  

közreműködik az önkormányzati rendeletek és a belső szabályzatok 

évenkénti felülvizsgálatában, kezeli a belső szabályzatok hiteles 

példányait és vezeti nyilvántartásukat, a belső szabályzatokról 

hiteles másolatot ad ki, jogi szempontból véleményezi a belső 

szabályzatokat kiadásuk előtt 

 ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR. 26. § (5) 

bek., 70. § (3) bek. a) pont 

 

 településrészi önkormányzatok jegyzőkönyveinek törvényességi 

ellenőrzésével, megőrzésével, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz 

történő továbbításával kapcsolatos feladatok ellátása, a településrészi 

önkormányzatok működéséről szóló tájékoztató összeállítása  

 ZMJVÖK 6/2007. (II. 9.) ÖR. 61. §, 63. 

§ (1) bek. 
 

az Önkormányzati Osztály kezelésében lévő bérleményekkel 

kapcsolatos szerződéskötés, szerződésvéleményezés 

Ptk. 6:59. § 

1993. évi LXXVIII. tv. 36-44. § 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 43-45. § 

a kintlévőségek behajtása, illetve csökkentése érdekében fizetési 

meghagyás kibocsátását kéri a közjegyzőtől a Ptk. alapján behajtandó 

követelések ügyében    

 2009. évi L. tv. 

 3/2018. (VI.28.) jegyzői utasítás  

 

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. 16. § a) pont 

 3/2018. (VI.28.) jegyzői utasítás  

 

a végrehajtó személyének ismeretében figyelemmel kíséri a 

követelés összegének változását, illetve megszűnését 

 1994. évi LIII. tv. 40. § (1) bek. 

 3/2018. (VI.28.) jegyzői utasítás  

ha a végrehajtási ügy perré alakul, gondoskodik a jogi képviselet 

ellátásáról 

 2016. évi CXXX. tv. 65. § b) pont  

jogi képviseletet lát el az önkormányzat és a hivatal – jogi 

képviselettel megbízott ügyvéd részére át nem adott – polgári peres 

ügyeiben, valamint a közigazgatási perekben  

2016. évi CXXX. tv. 65. § b) és f) pont 

2017. évi I. tv. 26-27. §  

az önkormányzat és a hivatal tevékenységét érintően szerződéseket, 

megállapodásokat, beadványokat és egyéb okiratokat készít, 

véleményez, ellenjegyez, ellátja a kamarai jogtanácsosi feladatokat  

 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § 

 Ptk 6:59. §  

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 

2016. évi CXXX. tv. 65. § b) pont 

2017. évi LXXVIII. tv. 

jogi szempontból véleményezi a beszerzési eljárások folyamatát és a 

beszerzések eredményeként kötendő szerződéseket  

ZMJVK 12/2006. (III.07.) ÖR. 

jogi szempontból – a Ptk. szerinti megfelelőség - véleményezi a 

szakosztály és a közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító 

külső szervezet által egyeztetett közbeszerzési eljárást megindító 

dokumentáció részét képező szerződéstervezetet, jogi 

szakemberként közreműködik a szerződéses feltételek 

összeállításában és szignálja a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

alapján kötendő szerződést  

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat  

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 

meghatározottak szerint jogi szakemberként részt vesz a bíráló 

bizottság munkájában 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat  

gondoskodik a szakosztályok tájékoztatása alapján az éves 

közbeszerzési terv összeállításáról, folyamatos aktualizálásáról,  

elkészíti a Közbeszerzési Szabályzatot és folyamatosan aktualizálja,  

teljesíti a közbeszerzésekkel kapcsolatos közzétételi 

kötelezettségeket a közbeszerzési terv tekintetében,   

nyilvántartást vezet a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról, 

jogosultsággal rendelkezik az elektronikus közbeszerzési rendszer 

(EKR) ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban 

 2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet  

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat  

koordinálja a Beszerzési Testület munkáját, elkészíti a Beszerzési 

Testület Elnökének éves beszámolóját 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat  

közreműködik a jegyző társasházak működésével kapcsolatos 

törvényességi felügyeleti feladatainak ellátásában 

2003. évi CXXXIII. tv. 27/A. § 

 



 

- Az Önkormányzati Osztály Szervezési csoportjának feladatait felsoroló táblázat 

helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

Szervezési csoport 

szervezési szakreferens, szervezési referens 
A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával, működésével, működtetésével kapcsolatos feladatok: 

 

Gazdálkodik a közgyűlés által a Polgármesteri Hivatal és az 

Önkormányzat egyes tervezési alapegységeire megállapított kiadási 

és bevételi előirányzatokkal, így különösen a személyi jellegű 

kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, 

pénzeszköz átadások, illetve a működési, felhalmozási és tőke 

jellegű bevételek, támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 

és a Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványa tekintetében. 

2011. évi CXCV. tv. 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  

2000. évi C. tv. 

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan elkészíti a költségvetést, a 

szükséges beszámolókat és előirányzat módosításokat. 

 

2011. évi CXCV. tv. 24. §; 87.§; 91. § 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet  

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  

Üzemelteti a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat alábbi 

épületeit, létesítményeit Zalaegerszegen: Kossuth L. u. 17-19., Ady 

u. 15.; Alsóerdei vendégház; Deák tér 3. fszt. körzeti megbízotti 

iroda; Széchenyi tér 3-5, Széchenyi tér 4-6., Kossuth L. u. 47-51.; 

Pázmány P. u. 14.; peremkerületi kirendeltségek: Bozsok, Bazita, 

Pózva, Ságod). 

2011. évi CXCV. tv. 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  

2000. évi C. tv. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006. (III.07.)  ÖR 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR 

Végzi a hivatal működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, 

szolgáltatások megrendelését, átvételét, átadását, szükség esetén 

nyilvántartásba vételét. Nagyobb tételű beszerzések esetén biztosítja 

a folyamatos felhasználást. 

2011. évi CXCV. tv.  

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  

2000. évi C. tv. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006.(III.07.) ÖR. 

A fenti épületek állagmegóvásához, karbantartásához szükséges 

beszerzéseket, munkákat megszervezi, végrehajtja, illetve 

kivitelezővel elvégezteti az önkormányzati rendeletnek, 

szabályzatoknak megfelelően. 

2011. évi CXCV. tv.  

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  

2000. évi C. tv. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006. (III.07.) ÖR 

Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott 

beruházások, felújítások, szolgáltatások vállalkozásba adásáról. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006.(III.07.) ÖR 

Az Önkormányzati Osztály gazdálkodási körébe tartozóan a 

kötelezettségvállalásokat nyilvántartja illetve ellenjegyzi. 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő eszközökről (épületek, 

építmények, immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések, 

gépjárművek, kis értékű tárgyi eszközök, stb.) naprakész 

nyilvántartást vezet, év végén vagyonleltárt készít, illetve az 

előírtaknak megfelelően előkészíti, végrehajtja a selejtezést, 

leltározást. 

2000. évi C. tv. 165. § 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet  

 

 

 

Az Önkormányzati Osztály gazdálkodási feladatkörébe tartozóan 

végzi a teljesítésigazolást, utalványoztatja a számlákat, vezeti a 

kapcsolódó nyilvántartásokat. 

2011. évi CXCV. tv 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  

2000. évi C. tv. 

A gazdálkodással összefüggő analitikus nyilvántartásokat vezeti. 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 

Ellátja az Önkormányzati Osztály kezelésében lévő gépjárművek 

üzemben tartásával, javításával, nyilvántartásával, az igények 

összesítésével és a gépkocsivezetők irányításával kapcsolatos 

feladatokat.  

1995. évi CXVII. tv.; 

60/1992. (IV.1.) Korm. rend.;  

39/2010. (II.26.) Korm. rend.; 

9/2020. (IV.08.) belső szabályzat 

Szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 

közreműködésével. 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

Elvégzi a polgármesteri hatáskörbe tartozó bérleti szerződések 

meghosszabbítását. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (4) bek. 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR 



Évenként az infláció mértékével módosítja a nem lakás célú 

helyiségek bérleti szerződéseit ilyen tartalmú megállapodás alapján. 

Ptk. 6:59. §  

 

A testületi munka ellátásához kapcsolódó tevékenység: 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai 

részére gondoskodik a működéssel kapcsolatos adminisztratív 

feladatok ellátásáról. 

Végzi a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseiről készült 

jegyzőkönyveinek feltöltését a Nemzeti Jogszabálytárba. 

2011. évi CLXXIX. tv. 80. §; 

2011. évi CLXXXIX. tv.; 

23/2012. (IV.25.) KIM rendelet 

 

 

Gondoskodik a közgyűlés üléseinek időpontjáról és napirendjéről 

szóló tájékoztatók megjelentetéséről, meghívók és előterjesztések 

kiküldéséről. 

Előterjesztést készít a közgyűlésre és a bizottsági ülésekre. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 

ZMJVÖK 6/2007. (II.9.) ÖR. 11. §; 

11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat 

Közgyűlésre elkészíti a tanácskozási joggal meghívottak listáját. 11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat 

Gondoskodik a közgyűlési anyagok nyomdai sokszorosításáról 11/2020. (IV.20.) sz. belső szabályzat 

Gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítéséről, 

megőrzéséről, beköttetéséről, a közgyűlési ülést követő 15 napon 

belül a jegyzőkönyvet megküldi a megyei kormányhivatalnak. 

Szükség esetén hivatalos jegyzőkönyvi kivonatot és határozatot ad 

ki. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 52. §  

ZMJVÖK 6/2007. (II.9.) ÖR.  

33. §  

Ellátja a rendeletek nyilvántartásba vételével, kihirdetésével, 

közzétételével kapcsolatos feladatokat.  

2011. évi CLXXXIX. tv. 51. § (2) bek. 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 27. §  

Gondoskodik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyének 

összeállításáról és kiküldéséről 

ZMJVÖK 6/2007. (II.9.) ÖR. 28. § 

Elvégzi a közmeghallgatás előkészítésével, a beérkezett kérdések 

megválaszolásával, lebonyolításával, a jegyzőkönyv elkészítésével 

kapcsolatos feladatokat. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 54. § 

ZMJVÖK 6/2007.(II.9.) ÖR. 36. § 

Ellátja a jegyző és az aljegyző munkájával kapcsolatos szervezési és 

ügyviteli feladatokat. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81. §  

Szervezi a bírósági ülnökök választását. 2011. évi CLXII. tv. 215. § 

Közreműködik az ünnepi közgyűlés megszervezésében. ZMJVÖK 6/2007. (II.9.) ÖR 4. § 

Ellátja a városi címer és zászló használat engedélyezésével 

kapcsolatos feladatokat 

ZMJVK 40/2000. (X.20.) ÖR 5. §; 

ZMJVK 1/2002. (II.01.) ÖR.4.§ (2) bek. 

A helyi elismerő címek és díjak adományozásához kapcsolódó 

feladatok ellátása, a kitüntetettekről és díjazottakról nyilvántartás 

vezetése. 

ZMJVK 32/2004. (IX.24.) ÖR 

Ellátja az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság működésének ügyviteli 

feladatait. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 61. § (3) bek., 

81. § (3) bek. c) pont;  

ZMJVÖK 6/2007.(II.9.) ÖR 70. § (1) 

bek. b) pont 

Képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok 

vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos feladatok ellátása. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 39. §  

2007. évi CLII. törvény 

Szabályzat a nem önk-i képv-i 

vagyonnyil. nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről 

Ellátja a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok személyügyi 

feladatait, gondoskodik a változások továbbításáról a Magyar 

Államkincstár felé. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 35. §, 40. § (4) 

bek. 

A hivatali küldemények nyilvántartásával kapcsolatos feladatok: 

 

Elvégzi a nem névre szóló levelek bontását, szervezeti egységekhez 

történő csoportosítását. 

22/2019. (XI.25.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

Elvégzi az iratok érkeztetését, iktatását, a napi előadói ívek 

nyomtatását. 

 

22/2019. (XI.25.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

Az ügyintézői utasításoknak megfelelően irattároz és kezeli a 

határidőbe kerülő iratokat. 

22/2019. (XI.25.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 



Szükség esetén ügyiratot keres, illetve ad ki kézi és a központi 

irattárból, vezeti a kölcsönzött iratok gépi nyilvántartását. 

22/2019. (XI.25.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

Végzi az ügyiratok selejtezését, és selejtezési jegyzőkönyvet készít. 22/2019. (XI.25.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

Gondoskodik a megsemmisítésre kerülő, illetve a Zala Megyei 

Levéltár részére átadandó iratanyag összeállításáról, átadásáról. 

22/2019. (XI.25.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

Végzi a minősített iratok kezelését, felhasználói engedélyek kiadása, 

visszavonása, titoktartási nyilatkozat elkészítése. 

2009. évi CLV. törvény 

90/2010. (III.26.) Korm. rendelet III. 

fejezete 

 

Ellátja a kézbesítői feladatokat, a posta részére elvégzi a küldemények feldolgozását 

 

Üzemelteti a munkahelyi étkezdét 

 

Ellátja a város díszterme, és az épületek vállalkozásba nem adott területeinek takarítását 

 

 

- A Műszaki Osztály Magasépítési csoportjának feladatait felsoroló táblázat 

helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

Magasépítési csoport 

beruházási szakreferens 
Feladat megnevezése Feladatot meghatározó jogszabály 

javaslatot tesz a magasépítési munkák beruházásának pénzügyi 

tervezésére (költségvetési tervezésre), 

 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a csoport feladatkörébe 

tartozó magasépítési beruházások terveztetéséről és szükség szerinti 

engedélyeztetéséről,  

2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási 

rendeletei 

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv. 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet  

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet 

7/2006. (V.24.) TNM rend. 

2011. évi CXCV. törvény 

közreműködik a csoport feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe 

vehető pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok 

összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok 

tekintetében, 

 

beszerzi a nem engedélyköteles magasépítési beruházások 

indításához szükséges állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott magasépítési 

beruházások vállalkozásba adásáról, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

Ptk szerződéseket szabályozó vonatkozó 

részei 

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend.  

ZMJVK éves költségvetési rendelete 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet  

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 

275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 

45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend. 

2011. évi CXCV. törvény 



szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 

közreműködésével, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 

meghatározottak szerint a beszerzés tárgya szerinti szakemberként és 

esetenként pénzügyi szakemberként részt vesz az önkormányzat és a 

polgármesteri hivatal közbeszerzéseinek lebonyolításában, 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

 

koordinálja a magasépítési beruházások lebonyolítását, végzi a 

műszaki ellenőrzését, illetve megbízást ad ezen munkák végzésére, 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önk. rend. 

kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 

megvalósult magasépítési beruházások aktiválását a Közgazdasági 

Osztálynál, az építményt átadja a kezelő részére, 

 

a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására 

vonatkozóan, a csoport által lebonyolított magasépítési beruházások 

tekintetében, 

181/2003.(XI.5.) Korm. rendelet 

a csoport által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában 

gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,  

 

közreműködik a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. által lebonyolított 

önkormányzati magasépítési beruházások megvalósításában,  

 

részt vesz az építészeti program, koncepció kidolgozásában, a 

megvalósíthatóság feltételeinek tisztázásában, 

RRT, ZÉSZ, OTÉK, Étv. 

a megvalósult ingatlant átvezetteti a földhivatali ingatlan-

nyilvántartásban,  

109/1999.(XII.29.) FVM rendelet 

pályázati rendszert működtet a lakóépületek felújításának 

önkormányzati támogatására, 

ZMJVK 45/2007. (XI.30.) önk. rend. 

előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület döntéseit, szervezi 

és ellenőrzi a döntések végrehajtását, 

 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § 

az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű 

intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok 

végrehajtása során biztosítja a nyilvánosságot és a közösségi 

ellenőrzés lehetőségét az e törvényben és más jogszabályokban 

meghatározott módon, 

 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2) 

bek.  

gondoskodik az érdekelt természetes személyek, jogi személyek és 

jogi személyiség nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és 

lehetőséget ad részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre, 

 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2) 

bek. 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a feladatkörébe sorolt 

magasépítési felújítások terveztetéséről és szükség szerinti 

engedélyeztetéséről, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei  

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv. 

191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet  

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 

rendelet 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet 

7/2006. (V.24.) TNM rendelet 

322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 

beszerzi a nem engedélyköteles magasépítési felújítások indításához 

szükséges állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 

93/2012.(V.10.) Korm.rendelet 

312/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott magasépítési felújítások 

vállalkozásba adásáról, 

2015. évi CXLIII törvény és 

végrehajtási rendeletei 

PTK szerződéseket szabályozó 

vonatkozó részei 



ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rendelet 

ZMJVK költségvetési rendelete 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend. 

gondoskodik a csoport feladatkörébe tartozó önkormányzati 

pályázatokhoz szükséges, valamint az intézkedési tervnek megfelelő 

tanulmánytervek készíttetéséről, azok tárgya szerint szakmailag 

illetékes hivatali szervezeti egység bevonásával, 

2015. évi CXLIII. tv. törvény és 

végrehajtási rendeletei  

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önk. rendelet 

gondoskodik a tervpályázati eljárások lefolytatásáról szükség szerint 

a Főépítészi Osztály bevonásával, 

 

2015. évi CXLIII. törvény a 

közbeszerzésekről 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07) önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ 

7/2006. (V. 24.) TNM rend. 

az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 

Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a 

Közgazdasági osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez szükséges 

dokumentumokat. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

Gondoskodik az önkormányzati tulajdonú épületek szakszerű 

bontásáról, annak vállalkozásba adásáról 

 

 

- A Műszaki Osztály Városüzemeltetési csoportjának feladatait felsoroló táblázat 

helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

Városüzemeltetési csoport 

közmű- és mélyépítő szakreferens, beruházási szakreferens, városüzemeltetési 

szakreferens, közútkezelő szakreferens, közlekedésszervezési szakreferens, 

környezetvédelmi szakreferens, földművelésügyi és erdőgazdálkodási szakreferens 
- Feladat megnevezése - Feladatot meghatározó jogszabály 

javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok 

pénzügyi tervezésére (költségvetés tervezésre),  

 

ellátja az önkormányzat finanszírozásával történő 

szennyvízcsatornázással és ivóvízellátással kapcsolatos 

önkormányzati feladatokat,  

gondoskodik a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek, 

vízelvezető árkok karbantartásáról, csapadék-csatornák 

tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről,  

1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bek. a), 

c), d), f), (2) bek., 16. § (5) bek., 17. § (3) 

– (4) bek. 

 

 

gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult 

víziközművekhez utólagosan csatlakozó ingatlanok esetében az 

érintett ingatlan-tulajdonosokat terhelő befizetések előírásáról 

(kivetéséről) határozat formájában és együttműködik a 

Közgazdasági Osztállyal a befizetések behajtásában, 

ZMJVK a víziközműre történő utólagos 

csatlakozás műszaki és pénzügyi 

feltételeiről, valamint az utólagos 

csatlakozásért fizetendő hozzájárulás 

mértékéről szóló 19/2019. (V.24.) ÖR 

 

gondoskodik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről közszolgáltatás keretében,  

ZMJVK a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 48/2013. 

(XII.20.) önk. rend. 

együttműködik az ivóvízellátó, a szennyvízelvezető és –tisztító 

rendszer üzemeltetőjével a közszolgáltatással kapcsolatos 

feladatokban, 

1995. évi LVII. törvény 7. § (3) bek. 

 

szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok víziközmű rekonstrukciós feladatainak ellátásához,  

 

előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi  



megállapodásokat, 

vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása,, vízgazdálkodási információs 

rendszer létrehozása, működtetése.   

 

ellátja a jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így 

különösen: 

a.)  kiadja a hatósági engedélyt olyan kút létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely 

a 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdés a.) 

pontjában foglalt feltételeket együttesen teljesíti; 

b.) kiadja a 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdés 

ab) pontjában szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló 

kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény 

létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez; 

c.) kiadja a hatósági engedélyt az 500 m3/év mennyiséget nem 

meghaladó és kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a 

tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény 

létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez,  

d.) elrendelheti a közműpótló létesítmény megvalósítását, 

átalakítását, megszüntetését, ha a jogellenes vagy káros 

létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény 

hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és 

közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi 

rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi, 

e.) nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről, 

f.) gondoskodik a vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás 

ellenőrzéséről 

g.) határoz a település belterületén a vizek természetes 

áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a 

szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában, 

dönt a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot 

helyreállításáról, 

h.)  határoz a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel 

összefüggő hatáskörében eljárva a szolgáltatót és a fogyasztót 

érintő jogokról és kötelezettségekről, 

2011. évi CCIX. törvény 

178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4. § (2) 

bek. a) pont, 

379/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 6. § (3) 

bek. 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) 

bek. a)-b)-c) pont, 24. § (4) bek., 24. § (7) 

bek. , 25. § (1) bek. a)-b) pont, 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. § (2) 

bek. 

hozzájárul a közterületi vízvételi hely áthelyezéséhez, 

megszüntetéséhez, 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (4) 

bek. 

kiadja a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó közmű 

tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulást, 

 

ellátja a csapadék-vízelvezető rendszer szakági nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokat, ezzel kapcsolatosan folyamatosan 

egyeztet az önkormányzat térinformatikai feladatokat ellátó 

munkatársaival 

 

képviseli az önkormányzatot, mint víziközmű tulajdonost a 

víziközmű-hálózatra vonatkozó tervegyeztetések során, 

 

elkészíti a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedély 

megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, valamint benyújtja 

az engedélyező hatóságnak, 

 

ellátja a polgármester vízgazdálkodással kapcsolatos 

államigazgatási feladat- és hatáskörét, így különösen: 

− elrendeli az árvíz- és belvízvédekezéssel, valamint a helyi 

vízkárelhárítással kapcsolatos – a külön jogszabályban 

meghatározott államigazgatási feladatok körében – a 

kitelepítést, a kimenekítést, a visszatelepítést, továbbá 

közreműködik az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok 

végrehajtásában,  

− közreműködik az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság 

jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásában, 

1995. évi LVII. törvény 17. § (3) bek., (4) 

bek., (6) bek., (7) bek., (8) bek. 

ZMJVK a víz-gazdálkodási közfeladatok 

ellátásáról szóló 47/2008. (XI.28.) önk. 

rend. 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (2) 

bek. 



− gondoskodik a közerők – ezen belül a polgári védelmi 

szervezetbe beosztottak és a közfoglalkoztatottak -, továbbá a 

védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és felszerelések 

összeírásáról, nyilvántartásáról, szükség szerinti mozgósításáról, 

továbbá a közerők – ezen belül a polgári védelmi szervezetbe 

beosztottak és a közfoglalkoztatottak – általános ellátásáról, 

− megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a 

visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a 

végrehajtásról, 

− gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés 

érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételéről, 

− gondoskodik a védekezésben részt vevők egészségügyi 

ellátásáról, továbbá a kitelepítés, a kimenekítés, a mentés és 

visszatelepítés során a járványok megelőzésével és elhárításával 

kapcsolatos intézkedésekről, az egészségügyi államigazgatási 

szerv közreműködésével, 

− megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a 

védekezéssel kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben 

keletkezett helyreállításhoz szükséges intézkedéseket, 

− a közműves vízellátással összefüggő államigazgatási feladat- és 

hatáskörében – a képviselő-testület által jóváhagyott tervnek 

megfelelően – elrendeli a vízfogyasztás korlátozását, 

− hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése 

céljára, történő rendszeres igénybevételéhez, 

− ellátja a vízügyi igazgatási szervnek szakmai irányításával a 

saját szervezettel védekező települések által fenntartott 

műveken az árvíz- és belvízvédekezés műszaki feladatait a 

település közigazgatási határán belül  

feladata a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri 

jegyzékében megfogalmazott környezet és természetvédelmi, 

köztisztasági és településtisztasági, köztemetők fenntartásával 

kapcsolatos feladatok ellátása, azok megszervezése, testületi 

döntések előkészítése e területen, a közszolgáltatások 

megszervezése, feladat ellátások ellenőrzése, 

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 

1996. évi LIII. törvény a természet 

védelméről 

2012. évi CLXXXV. törvény a 

hulladékról 

284/2007. (X.29.) Korm. rend. a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

ZMJVK a környezetvédelemről szóló 

17/2008. (IV.25.) önk. rend. 

ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önk. 

rend. 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend. 

gondoskodik a város környezetvédelmi programjának 

végrehajtásáról, előkészíti a környezetvédelmi zaj és 

rezgésvédelmi helyi szabályok megalkotását, majd gondoskodik 

azok végrehajtásáról,  

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 

ZMJVK a környezetvédelemről szóló 

17/2008. (IV.25.) önk. rend.  

gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, 

őrzéséről, fenntartásáról, védetté nyilvánításáról, 

ZMJVK a helyi jelentőségű természeti 

értékek védelméről szóló 32/2001. (X.26.) 

önk. rend. 

gondoskodik az előzetes vizsgálatra, a környezeti hatásvizsgálatra, 

az egységes környezethasználati vizsgálatra kötelezett 

tevékenységekre vonatkozó hirdetmények közzétételéről, 

tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel 

időpontjáról, módjáról 

a környezeti hatásvizsgálat és az egységes 

környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rend. 3. § (4) bek., 5. § (6) bek., 5/A. § (6) 

bek., 5/B. § (7) bek., 8. § (2) bek., 9. § (6) 

bek., 21. § (3) bek., (6) bek., (8) bek. 

eljár a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörében, 2012. évi CLXXXV. törvény a 

hulladékról 



317/2013. (VIII.28.) Korm. rend. a 

közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésről 

15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi 

hulladékgazdálkodási tervekről 

310/2013. (VIII.16) Korm. rend. a 

hulladék-gazdálkodási tervekre és a 

megelőzési programokra vonatkozó 

részletes szabályokról 

ZMJVK a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. 

(VI.27.) önk. rend. 

eljár a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék 

elszállítására és kezelésére kötelező hatósági ügyekben, 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 61. § (6) bek. 

hulladékgazdálkodási bírságot szab ki, 271/2001. (XII.21.) Korm. rend. a 

hulladék-gazdálkodási bírság mértékéről, 

valamint kiszabásának és 

megállapításának módjáról 

2012. évi CLXXXV. törvény a 

hulladékról 

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend.  

a városüzemelés körében kiemelt feladata a köztisztasági, 

településtisztasági feladatok ellátásának megszervezése, a munkák 

vállalkozásba adása és ellenőrzése, 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend. 

ZMJVK a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. 

(VI.27.) önk. rend. 

gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről, 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a 

temetkezésről 

145/1999. (X.1) Korm. rendelet a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önk. 

rend. 

feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők, parkok, 

játszóterek fenntartása, gondozása, valamint az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanok zöldfelületeinek gondozása, e 

munkák vállalkozásba adása és a szolgáltatás ellenőrzése, köztéri 

műalkotások fenntartása, karbantartása, 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend.  

ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 

állategészségüggyel, állattartással, valamint az állatok védelmével 

kapcsolatos feladatokat, 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok 

védelméről és kíméletéről 

ZMJVK az állatok tartásáról szóló 

44/2012. (IX.14.) önk. rend. 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 5. 

§ (1) f) pontja, 6. § (1) bek., 6. § (4) bek., 

6. § (9)-(13) bek.  

ellátja a jegyző ebekkel kapcsolatos hatásköri feladatait, ZMJVK az állatok tartásáról szóló 

44/2012. (IX.14.) önk. rend. 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

településrészi gondnokok munkájának ellenőrzése,  



kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét,  

részt vesz a városrendezési tervek készítésében, végrehajtásában,  

előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a város virágosítását,  

irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, 

kivágásával, ültetésével kapcsolatos feladatokat, 

346/2008. (XII.30.) Korm. rend. a fás 

szárú növények védelméről 

ZMJVK a fás szárú növények telepítésére 

vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. 

(III.11.) önk. rendelet  

engedélyezi a közterületen lévő fás szárú növények kivágását, 346/2008. (XII.30.) Korm. rend. a fás 

szárú növények védelméről  

ZMJVK a fás szárú növények telepítésére 

vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. 

(III.11.) önk. rendelet 

ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok 

betartását, szükség esetén belterületen felszólítja az érintett 

földhasználót és termelőt a védekezésre, végrehajtja a közérdekű 

védekezéssel kapcsolatos feladatokat, közérdekű védekezést rendel 

el, 

2008. évi XLVI. törvény az 

élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről 

221/2008. (VIII.30.) Korm. rend. a 

parlagfű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának, valamint az állami, 

illetve a közérdekű védekezés költségei 

megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 13. 

§ (4) bek. 

ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a méhállomány 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, 

15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a 

méhészetről 

2008. évi XLVI. törvény az 

élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről  

a méhállományok védelméről és a mézelő 

méhek egyes betegségeinek 

megelőzéséről és leküzdéséről szóló 

70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 

hatáskörében ellátja a vadkárral kapcsolatos feladatokat, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról szóló 1996. évi 

LV. törvény 81-81/A. §  

ellátja a játszóterek karbantartási feladatait,  

 

78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a 

játszótéri eszközök biztonságosságáról 

kapcsolatot tart a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 

vezetőjével, elvégzi a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 

55/2009. (III.13.) Korm. rend. a 

vásárokról, a piacokról és a 

bevásárlóközpontokról 

ZMJVK a vásárokról és a piacokról szóló 

50/2004. (XII.03.) önk. rend. 

zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört 

gyakorolja, 

284/2007. (X.29.) Korm. rend. a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

zajkibocsátási határértéket állapít meg, 284/2007. (X.29.) Korm. rend. a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a 

zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj-és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes 

rendelet a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

ZMJVK a környezetvédelméről szóló 



17/2008. (IV.25.) önk. rend. 

a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési 

terv benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére 

kötelezheti az üzemeltetőt, 

284/2007. (X.29.) Korm. rend. a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 

szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a 

szabadidőközpontok fenntartását, illetve fejlesztését, 

ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők, valamint a Polgármesteri 

Hivatal vagyonkezelésében lévő erdők erdőgazdálkodási és 

szakirányítási feladatait, 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

61/2017. (XII.21.) FM rendelet az 

erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény végrehajtásáról  

szakhatóságként lép fel a közlekedési hatóság utak építési 

engedélyezési eljárásaiban elsőfokon a helyi természetvédelemre 

kiterjedően, 

a közlekedési igazgatási feladatokkal 

összefüggő hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 

(XII.2.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklet 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet  

szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról 

szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és 

építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen 

létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, 

fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá 

rendeltetésük megváltoztatásának elsőfokú engedélyezési 

eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet a 

Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálatról 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet 

szakhatóságként lép fel a Nemzeti Hírközlési Hatóság elektronikus 

hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és 

egyéb műtárgyakkal kapcsolatos elsőfokú eljárásában a helyi 

természetvédelemre kiterjedően, 

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 

közreműködő szakhatóságok 

kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 

közreműködések megszüntetéséről és 

módosításáról szóló 362/2008. (XII.31.) 

Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja  

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet  

szakhatóságként lép fel a csapadékvízelvezetés elvi vízjogi 

engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi 

üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési 

elsőfokú eljárásban a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

223/2014. (IX.04.) Korm. rendelet 11. § 

(1) bek. g.) pont 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

szakhatóságként lép fel a villamosenergia-ipari építési, 

használatbavételi és fennmaradási engedélyezési eljárásban a helyi 

természetvédelemre kiterjedően. 

 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet 

szakhatóságként lép fel az egyes sajátos ipari építményekre 

vonatkozó építési, használatbavételi és fennmaradási 

engedélyezési eljárásban a helyi természetvédelemre kiterjedően. 

 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet 

szakhatóságként lép fel veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

engedélyezési eljárásban, továbbá a nem veszélyes hulladék 

kereskedelme, közvetítése, gyűjtése, szállítása, előkezelése, 

tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti 

eljárásban a helyi természetvédelemre kiterjedően. 

 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet 

gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, közparkolók és 

műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról és karbantartásáról a 

mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően. 

Ezen munkákat vállalkozásba adja és lebonyolítja, biztosítja a 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 



műszaki ellenőrzést stb.  megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006 (III.07.) önk. rend. 

biztosítja a helyi közutak, járdák és kerékpárutak téli 

útüzemeltetését, síkosságmentesítését 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004 (XII.03) önk. rend. 

részt vesz a közlekedési koncepció kidolgozásában, gondoskodik 

annak megvalósításáról,  

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 

(IV.21.) MT rendelet 

előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak és feltételeinek 

megállapítását, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény, 

a díj ellenében végzett közúti 

árutovábbítási, a saját számlás 

áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 

ellenében végzett személyszállítási és a 

saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel 

összefüggő jogszabályok módosításáról 

szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 

előkészíti a fizetőparkolók működési rendjére vonatkozó 

változtatások jóváhagyását, 

ZMJVK a fizető parkolók működéséről és 

igénybevételük rendjéről szóló 19/1997 

(V.22.) önk. rend. 

együttműködik az állami utak kezelőjével a közutak, 

csomópontok, jelzőlámpák üzemeltetése érdekében, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 

(IV.21.) MT rendelet 

a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői 

hozzájárulást ad ki, ellenőrzi az igénybevételt, és a kiadott 

hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, illetve tájékoztatja az 

érintett szervezeti egységeket a kiadott hozzájárulásokról 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. 

(V.31.) KHVM rend.  

Zalaegerszeg város területén a helyi közút 

nem közlekedési célú igénybevételéről 

szóló 26/2005. (VI.17.) sz. önk. rend. 

közútkezelői nyilatkozatot, állásfoglalást, hozzájárulást ad ki 

építési engedélyezési eljáráshoz, túlsúlyos vagy mérethatárt 

meghaladó járművek közlekedéséhez, közúthoz történő 

útcsatlakozás, kapubejáró létesítéséhez, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. 

(V.31.) KHVM rendelet  

eljár az útépítési hozzájárulás megállapításával, a részletfizetés 

engedélyezésével, a hozzájárulás beszedésével kapcsolatos 

ügyekben, együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések 

realizálásában, 

ZMJVK az útépítési hozzájárulásról szóló 

20/2007. (IV.06.) sz. önkormányzati 

rendelettel módosított 2/2007. (II.09.) 

számú önk. rend. 

ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak 

forgalomszabályozását, a közúti jelzések elhelyezését és 

fenntartását, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II.05.) KPM- BM együttes 

rendelet 

az utak forgalomszabályozásáról és a 

közúti jelzések elhelyezéséről szóló 

20/1984. (XII.21.) KM rendelet 

ZMJVK az önkormányzati 



pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006 (III.07) önk. rendelete  

szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 

közreműködésével, 

2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

ellátja a közvilágítási berendezések létesítésével, üzemeltetésével 

kapcsolatos eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat és 

hatásköröket a külön jogszabályban foglalt feltételeknek 

megfelelően, 

 

részt vesz a villamosenergia szállítási szerződés megkötésében, 2007. évi LXXXVI. törvény  

2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07) önk. rendelet. 

Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a 

Közgazdasági osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez szükséges 

dokumentumokat. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

Kiadja a polgármesteri hozzájárulást a közterületen történő fa 

telepítéshez.  

ZMJV Közgyűlésének 11/2016. (III.11.) 

önkormányzati rendelete a fás szárú 

növények telepítésére vonatkozó 

szabályokról 

Közreműködik a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti vagy 

rekreációs célú földhasználati szerződések megkötése során. 

a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvény, ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

Ellátja a vadászati jog gyakorlásával és hasznosításával 

kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

szerint.  

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról szóló 1996. évi 

LV. törvény 

 

- A Műszaki Osztály Út- és közműépítési csoportjának feladatait felsoroló táblázat 

helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

Út- és közműépítési csoport 

útépítési szakreferens, közmű- és mélyépítő szakreferens 
Feladat megnevezése Feladatot meghatározó jogszabály 

javaslatot tesz az út-, közmű-, és mélyépítési munkák beruházásának 

pénzügyi tervezésére (költségvetési tervezésre), 

 

gondoskodik az építési és a vízgazdálkodási törvényeknek 

megfelelően a helyi építési szabályzatban, illetőleg szabályozási 

tervben előírt és a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyott 

közművek terveztetéséről, szükség szerinti engedélyeztetéséről, 

illetve kiépítéséről, ezek önkormányzati vagy 

magánkezdeményezésű megvalósításáról, szükség szerint a 

Városüzemeltetési csoporttal történő egyeztetést követően, 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII tv. 4. § (1)-(3) bek. 

Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

tv. 28. § (1) bek. 

gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, közparkolók és 

műtárgyaik terveztetéséről, szükség szerinti engedélyeztetéséről, 

kiépítéséről, a helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve 

a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően,  

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006 (III.07.) önk. rend. 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 



 
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a csoport feladatkörébe 

tartozó egyéb mélyépítési beruházások terveztetéséről és szükség 

szerinti engedélyeztetéséről,  

2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási 

rendeletei 

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, 

közreműködik a csoport feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe 

vehető pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok 

összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok 

tekintetében, 

 

beszerzi a csoport feladatkörébe tartozó, nem engedélyköteles 

beruházások indításához szükséges állásfoglalásokat, 

nyilatkozatokat, 

 

szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 

közreműködésével, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 

meghatározottak szerint a beszerzés tárgya szerinti szakemberként és 

esetenként pénzügyi szakemberként részt vesz az önkormányzat és a 

polgármesteri hivatal közbeszerzéseinek lebonyolításában, 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

 

koordinálja a csoport feladatkörébe tartozó beruházások 

lebonyolítását, végzi a műszaki ellenőrzését, illetve megbízást ad 

ezen munkák végzésére, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önk. rend. 

kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 

megvalósult beruházások aktiválását a Közgazdasági Osztálynál, az 

építményt átadja a kezelő részére, 

 

a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására 

vonatkozóan, a csoport által lebonyolított beruházások tekintetében, 

181/2003.(XI.5.) Korm. rendelet 

a csoport által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában 

gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,  

 

szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok víziközmű fejlesztési feladatainak ellátásához, 

 

közreműködik a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. által lebonyolított 

önkormányzati beruházások megvalósításában,  

 

biztosítja az építéshatóság által előírt parkoló megváltásból az 

önkormányzat által kiépítendő közparkolók kialakítását,  

ZMJVK a gépjármű várakozóhelyek 

megváltásáról szóló többször módosított 

25/1997. (VII. 3.) sz. önk. rend. 

előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi 

megállapodásokat,  

 

részt vesz az építészeti program, koncepció kidolgozásában, a 

megvalósíthatóság feltételeinek tisztázásában, 

RRT, ZÉSZ, OTÉK, Étv. 

a megvalósult ingatlant átvezetteti a földhivatali ingatlan-

nyilvántartásban,  

109/1999.(XII.29.) FVM rendelet 

közreműködik a közlekedési koncepció kidolgozásában, 

gondoskodik annak megvalósításáról, 

1988. évi I. törvény 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 

előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület döntéseit, szervezi 

és ellenőrzi a döntések végrehajtását, 

 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § 

beszerzi a csoport feladatkörébe tartozó nem engedélyköteles 

felújítások indításához szükséges állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, 

93/2012.(V.10.) Korm. rendelet 

 

gondoskodik a csoport feladatkörébe tartozó, költségvetésben 

jóváhagyott felújítások vállalkozásba adásáról, 

2015. évi CXLIII törvény és 

végrehajtási rendeletei 

PTK szerződéseket szabályozó 

vonatkozó részei 

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rendelet 

ZMJVK költségvetési rendelete 



191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend. 

gondoskodik az önkormányzati pályázatokhoz szükséges, valamint 

az intézkedési tervnek megfelelő tanulmánytervek készíttetéséről, 

azok tárgya szerint szakmailag illetékes hivatali szervezeti egység 

bevonásával, 

2015. évi CXLIII. tv. törvény és 

végrehajtási rendeletei  

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önk. rendelet 

Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a 

Közgazdasági osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez szükséges 

dokumentumokat. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 

közzétételéről  gondoskodjon. 

  

Határidő: 2020. június 26. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. II. félévi 

munkatervének jóváhagyása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 143/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 2020. II. félévi munkatervét az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.  

 

A közgyűlés 2020. június 19. és 2020. szeptember 9. között nyári szünetet tart. 

 

A polgármester gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 
 

Tárgy: A Zalaegerszeg, Mártírok útja 50. sz. alatti 3242 hrsz.-ú ingatlan adásvételi 

szerződésének módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 144/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 



törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva 12 hónappal meghosszabbítja a Zalaegerszeg, 

Mártírok útja 50. szám alatti, 3242 hrsz.-ú, 797 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” 

megnevezésű ingatlant érintően Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szőke 

& Társa Kft. között 2018. december 6. napon kötött adásvételi szerződés 21. pontjában foglalt 

beépítési kötelezettségre előírt határidőket.  

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg 14018 hrsz.-ú ingatlanra (botfai Erdődy-Hüvös kastély) 

vonatkozó bérleti díj módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 145/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend között 2019. december 05. napon a 

Zalaegerszeg 14018 hrsz.-ú, „kivett melléképület, udvar, Erdődy-Hüvös kastély” 

megnevezésű, 7794 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában létrejött bérleti szerződést 

módosítja, a bérleti díj összegét 2020. március 01. naptól 2020. május 31. napig 50%-kal 

csökkenti, havi nettó 21.714,- Ft + ÁFA, bruttó 27.577,- Ft összegre.  

Egyebekben a bérleti szerződés nem változik. 

 

Határidő:  2020. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg 6824/2 hrsz.-ú állami ingatlanból területrész (Gébárti út 

világháborús emlékmű) térítésmentes igénylése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 146/2020. (VI.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. §-a előírásainak megfelelően az alábbi, állami 



tulajdonban és a Magyar Közút Nzrt vagyonkezelésében lévő ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi: 
 

Ingatlan 
Megnevezés, 

méret 
Igény 

Önkormányzati feladat, 

hasznosítási cél 

Zalaegerszeg 6824/2 

hrsz-ú ingatlannak az 

InformGeo 2001 Kft. 

által 2020.04.06-án, 

19/2020 munkaszámon 

elkészített, a Zala 

Megyei 

Kormányhivatal által 

952/2020 számon 

záradékolt vázrajz 

szerinti megosztása 

után keletkező 6824/4 

hrsz-ú ingatlan 

kivett közút 548 

m2 

6824/4 hrsz-ú 

ingatlan 

Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében, valamint 

- az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6. §-ában 

(településrendezési feladatkör 

ellátása, illetve az épített környezet 

emberhez méltó és esztétikus 

kialakítása, valamint a helyi 

építészeti örökség védelme, helyi 

építési szabályzat, 

településrendezési terv 

megállapítása), 

meghatározott feladatra 

Elérendő cél: 

a helyi népesség identitásának 

erősítése, kulturális örökségük 

megőrzése, 

 

2. Az ingatlant Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban 

meghatározott önkormányzati feladatok ellátása és célok megvalósítása érdekében 

kívánja tulajdonba venni. 

3. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 

védettség alatt.  

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségeket - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban 

feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át a 

tulajdonos államtól és a vagyonkezelőtől. 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés 

összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve területfejlesztési 

programokkal, valamint az önkormányzat egyéb fejlesztési programjaival. 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy 

a) az önkormányzat a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a 

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

céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni;  

b) az önkormányzat az átruházott vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni az 

MNV Zrt felé; 

c) az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az 

elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő 

feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az 

MNV Zrt kérelmezi. 



8. A Zalaegerszeg 6824/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé a nyilatkozat megtételét, az ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodás aláírását saját 

hatáskörben intézem. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: Zalaegerszeg város 2020. évi Zöldfelületi Stratégiájának módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 147/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja Zalaegerszeg város 2020. évi 

Zöldfelületi Stratégiájának módosítását - mely alapján a „Zöldterületi Stratégia feladatai" 

soron meghatározott keretösszeget 8.400.000 Ft-ra módosul -, illetve gondoskodik a 2020. évi 

költségvetés soron következő módosításakor a szükséges intézkedések megtételéről. 

 

Határidő: 2020. évi II. negyedéves költségvetés módosítása  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 
 

 

Tárgy: Feladat-ellátási szerződés megkötése bölcsődei feladatok ellátására Söjtör 

Község Önkormányzatának Képviselő-testületével 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 148/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva feladat-ellátási szerződést köt Söjtör Község 

Önkormányzatával a községben lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező bölcsődés korú gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítására. A feladat-ellátási 

szerződés az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a 2020/2021. bölcsődei 

nevelési évre megkötésre kerül. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



 

Tárgy: Tájékoztató a Városi Idősügyi Tanács 2019. évi munkájáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 149/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Városi Idősügyi Tanács 2019. évi munkájáról 

szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: 2020. június 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott 

közalapítványok 2019. évi tevékenységéről 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 150/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 

Közalapítvány, a „Lakhatásért” Közalapítvány, valamint a Zalaegerszeg Kultúrájáért 

Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

A közalapítványok Kuratóriumának elnökei a döntésről tájékoztatást kapnak. 

  

Határidő:  2020. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

Tárgy: Megállapodás megkötése közfeladat ellátására a Zalaegerszegi Kajak-Kenu 

Sárkányhajó Egyesülettel 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 151/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott sport és 

ifjúsági ügyek, mint közfeladatok ellátására – így a sporttal foglalkozó városi szervezetekkel 

való együttműködésre, a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, a sportrendezvények 



lebonyolításának segítésére, az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek 

elősegítésére, a sport népszerűsítésében való közreműködésre – az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerinti tartalommal közfeladat ellátási megállapodást köt a Zalaegerszegi Kajak-

Kenu Sárkányhajó Egyesülettel (8900 Zalaegerszeg, Fuvar utca 7., továbbiakban: Egyesület). 

A közfeladat ellátását az Egyesület Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(továbbiakban: Önkormányzat) részére ingyenesen biztosítja.  

A megállapodás alapján az Önkormányzat a tulajdonát képező 1 db 10 személyes speeding 

Sárkányhajó Prémium (Gyártói szám: 20180521, tartozékok: sárkányfej, farok, dob, dobülés), 

10 db sárkányhajó lapát (fa, 125 cm), 12 db mentőmellény (LB 50-70 kg) ingóságokat 

(továbbiakban: ingóságok) közfeladat ellátása céljából az Egyesület részére ingyenes 

használatba adja. 

Az Önkormányzat az Egyesülettel kötött megállapodás időtartama alatt jogosult az 

ingóságokat használni saját rendezvényeinek, eseményeinek, különösen a „A helyi identitás 

és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen” című, TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001 

azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges Aktív Zalaegerszeg III. - ’In the 

WATER’– rendezvénysorozat megtartása céljából. Az Egyesület a rendezvények 

időpontjában csak akkor használhatja az ingóságokat, ha az Önkormányzat nem kívánja 

azokat használni.  

 

A használatba adás jogalapja: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontja, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

55. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a. 

 

Az Önkormányzat a közfeladat ellátási megállapodást az Egyesülettel – a TOP-6.9.2-16-ZL1-

2017-00001 azonosítószámmal ’A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése 

Zalaegerszegen’ című projektben rögzített projekt megvalósítási és fenntartási időszakkal 

összhangban –,az ingóságok birtokbavételétől kezdődően 2023. július 31-ig terjedő határozott 

időtartamra köti meg, mely időtartam további 2 évre történő meghosszabbításáról a felek a 

megállapodás lejártát megelőző 6 hónapon belül egyeztetést folytatnak. 

 

A közfeladat ellátási megállapodás aláírásáról gondoskodni kell.  

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Köznevelési célú lakás bérlőkijelölése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 153/2020. (VI.15.) határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Fábián Tímea óvodapedagógust jelöli ki a 

Zalaegerszeg, Platán sor 38. fszt. 4. szám alatti, egy szobás, 32 m2 alapterületű önkormányzati 

bérlakás bérlőjéül az óvodapedagógusi jogviszony fennállásának időtartamára, de legfeljebb 5 



év határozott időre azzal, hogy a bérleti jogviszony a feltételek fennállása esetén 

meghosszabbítható. A lakásbérbeadás költségelven történik. 

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a bérlőkijelölésről szóló értesítésről, a 

LÉSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy a lakásbérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.       

 

Határidő: az értesítésre: 2020. június 20. 

  a bérleti szerződés megkötésére: 2020. június 30. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző  

  felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Sportolói lakások bérlőkijelölése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 154/2020. (VI.15.) határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva dönt arról, hogy a szakosztályoktól beérkezett 

jelzés alapján az alábbi sportszakembereket jelöli bérlőnek 2021. június 30-ig:  

 

Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m2) 

 Sportoló, 

edző 
SE 

1. 
Platánsor 38. III. 

3. 
2+fél 64 Koós Tibor  

Zeg. 

Jégsportjáért 

Alapítvány 

2. Cinke u. 6. fsz.  2 54 Ante Nazor ZTE KK Kft. 

 

Határidő:  2020. június 30. 

Felelős:  dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi szakmai 

munkájának értékelése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 155/2020. (VI.15.) határozata 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi 



Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló értékelést elfogadja és 

erről az intézmény vezetőjét értesíti. 

 

Határidő: 2020. július 01.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájának értékelése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 156/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi 

Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló értékelést elfogadja és erről az 

intézmény vezetőjét értesíti. 

 

Határidő: 2020. július 01.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék 2019. évi szakmai munkájának értékelése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 157/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi 

Egyesített Bölcsődék 2019. évi szakmai munkájáról szóló értékelést elfogadja és erről az 

intézmény vezetőjét értesíti. 

 

Határidő: 2020. július 01.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 



 

Tárgy: Beszámoló a Gondviselés Háza 2019. évi szakmai munkájáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 158/2020. (VI.15.) határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva a Gondviselés 

Háza 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja és erről az intézmény 

vezetőjét értesíti. 

  

Határidő: 2020. július 01.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 
 

Tárgy: Beszámoló a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 2019. évi szakmai 

munkájáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 159/2020. (VI.15.) határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi 

Gazdasági Ellátó Szervezet 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja és erről 

az intézmény vezetőjét értesíti. 

  

Határidő: 2020. július 01.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2019. évi 

munkájáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 160/2020. (VI.15.) határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi 



Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja és 

erről az intézmény vezetőjét értesíti. 

  

Határidő: 2020. július 01.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Hajléktalanok Átmeneti Gondozási 

Központjának 2019. évi munkájáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 161/2020. (VI.15.) határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva a Magyar 

Vöröskereszt Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központjának 2019. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót elfogadja és erről az intézmény vezetőjét értesíti. 

  

Határidő: 2020. július 01.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonának 2019. évi 

munkájáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 162/2020. (VI.15.) határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva a Magyar 

Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonának 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót 

elfogadja és erről az intézmény vezetőjét értesíti. 

  

Határidő: 2020. július 01.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 



Tárgy: Tájékoztató a Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza 2019. 

évi szakmai munkájáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 163/2020. (VI.15.) határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva a Mandulavirág 

Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja 

és erről az intézmény vezetőjét értesíti. 

  

Határidő: 2020. július 01.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A „Lakhatásért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 169/2020. (VI.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva  

 

I. a „Lakhatásért” Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

 

„2.) A közalapítvány székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.” 

 

Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 

 

II. hozzájárul ahhoz, hogy a „Lakhatásért” Közalapítvány a 8900 Zalaegerszeg, Apáczai 

Csere János tér 5. szám alatti ingatlanban (Zalaegerszeg belterület 745/85 hrsz.) 

székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant 

székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse 

és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze. 

  

Az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, 

valamint a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat aláírás után a Zalaegerszegi 

Törvényszékhez a nyilvántartásba vétel érdekében benyújtásra kerül. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesülettel és a Bazitai 

Polgárőr Egyesülettel 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 170/2020. (VI.15.) határozata 

 

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva együttműködési megállapodást köt a  

 

Zalaegerszegi Polgárőr Egyesülettel (képviseli: Donáczy Dezső elnök) az előterjesztés 

1.sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2020. június 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva együttműködési megállapodást köt a Bazitai 

Polgárőr Egyesülettel (képviseli: Szabó Márton Ferenc elnök) az előterjesztés 2.sz. 

mellékletében foglaltak szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2020. június 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: A Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete nem lakás célú 

helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.) iránti kérelme 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 171/2020. (VI. 17.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. szám alatti 

épület (hrsz.: 2947/4.) I. emeletén található 11. sz. (13,4 m2) üres, nem lakás célú helyiséget 

2020. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő határozott időre, pályáztatás nélkül, 

kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával bérbe adja a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi 

Kistérségi Egyesülete részére. 

A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 2.943,-Ft+Áfa/hó. 

 

A helyiség használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérleti díjon felül a bérlőt 

terhelik.  



A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi bruttó bérleti díjnak megfelelő 

óvadékot köteles fizetni. 

A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú hasznosítás esetére a 30 

napos felmondási időt. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az Egyesületnek 

cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

 

A polgármester a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodik. 

 

Határidő:  2020. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Javaslat üresen álló önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímére és 

jellegére, valamint pályázat kiírására  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 172/2020. (VI.17.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a nyugdíjasházi, speciális feltételekkel történő 

pályázati kiírást javasol: 

• a Zalaegerszeg, Kossuth u. 58-60. II/35. és 

• a Zalaegerszeg, Kossuth u. 58-60. III/50. szám alatti  

üresen álló önkormányzati bérlakásokra. 

 

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a bérbeadás jellegének megfelelően a 

lakásrendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a pályázati kiírás megjelentetéséről. 

 

Határidő: 2020. június 19. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

  Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 175/2020. (VI.17.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 



a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében 

való megjelentetését követő napi hatállyal elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Tervének leírását az előterjesztés 5. melléklete, valamint a 

Településszerkezeti Tervét az előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal. 

 

A további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni kell.  

 

Határidő: hatályosulást követő 15. nap 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

 

 

Tárgy: A településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetését követő 

döntés meghozatala 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 176/2020. (VI.17.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. 

(VII.07.) önkormányzati rendelete – Kaszaházán a volt Matáv pályára és környezetére, a 

pózvai elkerülő út déli oldalán lévő különleges beépítésre nem szánt bányaterületekre, az 

Integrity Magánklinika fejlesztése által érintett területre, valamint a Platán sor 2-4. szám alatti 

ingatlanra vonatkozó - módosításának véleményezési szakaszában történt partnerségi 

egyeztetés jegyzőkönyvét megismerte és elfogadja. 

 

A településrendezési eszköz végleges tervezetét végső szakmai véleményezésre az állami 

főépítésznek meg kell küldeni, majd jóváhagyásra a közgyűlés elé kell terjeszteni.  

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi kistérség sürgősségi alapellátási ügyelet működési rendjének 

meghatározása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 177/2020. (VI.17.) határozata 

 

1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020.(III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva meghozott 63/2020. (III.20.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi. 



 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020.(III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva a Zalaegerszegi kistérség sürgősségi alapellátási 

ügyelet működési rendjét - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. 

rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő naptól - az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

Az ügyeleti ellátást Zalaegerszegen hétköznapokon 16.00 óra és 22.00 óra közötti 

időtartamban 2 fő háziorvos és 1 fő házi gyermekorvos, 22 órától másnap reggel 8.00 

óráig 1 fő felnőtt és 1 fő vegyes praxist ellátó háziorvos biztosítja.  

 

A felnőtt ügyeleti ellátást hétvégén és ünnepnapokon 08.00 órától 20.00 óráig 3 

háziorvos, 20.00 órától másnap reggel 08.00 óráig 2 fő háziorvos biztosítja.   

 

A gyermek ügyeleti ellátást hétvégén és ünnepnapokon 8.00 - 22.00 óráig 1 fő házi 

gyermekorvos, 22.00 órától másnap reggel 08.00 óráig 1 fő vegyes praxist ellátó 

háziorvos biztosítja.  

 

Jelen határozatot a háziorvosi ügyeleti ellátásban résztvevő önkormányzatoknak meg kell 

küldeni.  

 

   

 Határidő: 2020. június 30. 

 Felelős:     Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezése és folyamatos 

biztosítása érdekében a működtetésében résztvevő önkormányzatokkal megkötött feladat-

ellátási társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni és a működési kapacitás tekintetében 

szükséges módosításokat el kell végezni. 

 

   

 Határidő: 2020. október 31. 

 Felelős:     Balaicz Zoltán polgármester 

 

             

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 
          

Tárgy: Az egészségügyi és szociális dolgozók részére a helyi járatok esetében 

megállapított korlátlan számú utazás díjmentessége határidejének meghosszabbítása 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 178/2020. (VI.17.) határozata  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 65/2020. (III.31.) határozat II. pontjában – 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén közlekedő helyi járatok esetében, az egészségügyi 

és szociális dolgozók részére korlátlan számú utazására – megállapított díjmentesség 

határidejét 2020. június 30. napjáig meghosszabbítja.   

 

Jelen határozatomat a Volánbusz Zrt. részére soron kívül megküldöm. 

 

Határidő:  2020. június 18. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

          



EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  

 

 

 TTáájjéékkoozzttaattóó  eeggyyeess  ppoollggáárrmmeesstteerrii  hhaattáárroozzaattookkrróóll  

  

  
Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei bankszámla 

vezetése (ZÁRT) 

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 152/2020. (VI.15.) határozatával a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az önkormányzat és 

intézményei számlavezetésével 2021. január 1. - 2021. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-t (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.) bízza meg. 

 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (ZÁRT)  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 164/2020. (VI.15.) határozatával a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva eseti települési 

támogatásként szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot állapított meg. 

  
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (ZÁRT)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 165/2020. (VI.15.) határozatával a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva rendszeres települési 

támogatásként szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot állapított meg. 

 

Tárgy: Szálláshasználók kijelölése a Fiatal Családok Otthonába (ZÁRT) 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 166/2020. (VI.15.) határozatával a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 

Fiatal Családok Otthonában megüresedett szálláshelyek használójául sikeres pályázatuk 

alapján szálláshasználókat jelölt ki határozott időre.  

 

Tárgy: Szociális bérlakásokra beérkezett pályázatok elbírálása (ZÁRT) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 167/2020. (VI.15.) határozatával a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 

Zalaegerszeg, Landorhegyi út 16/A. B. fsz. 1., a Zalaegerszeg, Ölyvesfalvi u. 50. I/7. és a  

Zalaegerszeg, Ságodi u. 68. szám alatt megüresedett, szociális lakbérű önkormányzati 



bérlakásokba bérlőket jelölt ki pályázatuk alapján a bérleti szerződés megkötésétől számított 

12 hónapra, valamint 10 fő pályázatát érvénytelennek nyilvánította. 

 

Tárgy: Költségelvű bérlakásokra beérkezett pályázatok elbírálása (ZÁRT) 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 168/2020. (VI.15.) határozatával a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 

Zalaegerszeg, Kinizsi u. 105. III/8. és a Zalaegerszeg, Göcseji u. 2/A. II/9. szám alatt 

megüresedett, költségelvű lakbérű önkormányzati bérlakásokba bérlőket jelölt ki pályázatuk 

alapján a bérleti szerződés megkötésétől számított 12 hónapra, valamint  

2 fő pályázatát érvénytelennek nyilvánította. 

 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (ZÁRT)  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 173/2020. (VI.17.) határozatával a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva eseti települési 

támogatásként szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot állapított meg. 

  
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (ZÁRT) 

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 174/2020. (VI.17.) határozatával a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva eseti települési 

támogatásként szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot állapított meg. 

 

 

  
 

  

  

  



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2020. II. félévi  

 

MUNKATERVE 
 

NYÁRI SZÜNET 
 

 

2020. szeptember 10. 
 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról 

(Javasolta: Közgazdasági Osztály) 

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

  Településrészi Önkormányzatok 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. augusztus 24. 

 

2. A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet III. negyedévi 

módosítása 

(Javasolta: Közgazdasági Osztály) 

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

  Településrészi Önkormányzatok 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. augusztus 24. 

 

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. 

évi fordulójához 

(Javasolta: Szociális és Igazgatási Osztály) 

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

Humánigazgatási Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat  

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. augusztus 24. 

 



4. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi előzetes üzleti 

tervének véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet) 

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   gazdasági társaságok ügyvezetői / 

vezérigazgató 

Polgármesteri Kabinet – gazdasági 

tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:   Gazdasági Bizottság 

       Pénzügyi Bizottság 

       Műszaki Bizottság 

       Humánigazgatási Bizottság 

       Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

       Felügyelő Bizottságok 

       Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. augusztus 24. 

 

 

2020. október 15. 
 

1. A 2020. évi közmeghallgatás megszervezése 

 (Javasolta: Önkormányzati Osztály)  

      Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

      Az előkészítésben részt vesz:    Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. szeptember 28. 

 

 

2020. november 19. 
 

1. Javaslat „Zalaegerszegért” díj odaítélésére 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. november 2. 

 

2. A Lakásalap 2021. évi tervezett felhasználása 

(Javasolta: Szociális és Igazgatási Osztály)  

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság Gazdasági Bizottság 

   Műszaki Bizottság 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. november 2. 



 

2020. december 17. 
 

1. A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet IV. negyedévi 

módosítása 

(Javasolta: Közgazdasági Osztály)  

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

  Településrészi Önkormányzatok 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. november 30. 

 

2. A 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

(Javasolta: Közgazdasági Osztály)  

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

  Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

  Településrészi Önkormányzatok 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. november 30. 

 

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

rendelet módosítása 

(Javasolta: Szociális és Igazgatási Osztály)  

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály  

Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

  Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. november 30. 

 

4. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi előzetes üzleti 

tervének elfogadása, az ügyvezetők 2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet) 

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   gazdasági társaságok ügyvezetői / 

vezérigazgató 

Polgármesteri Kabinet – gazdasági 

tanácsadó 



Az előkészítésben részt vesz:   Gazdasági Bizottság 

       Pénzügyi Bizottság 

       Műszaki Bizottság 

       Humánigazgatási Bizottság 

       Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

       Felügyelő Bizottságok 

       Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. november 30. 

 

5. Javaslat a 2021. évi ellenőrzési tervre 

(Javasolta: Ellenőrzési Osztály) 

Előterjesztő: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Ellenőrzési Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Gazdasági Bizottság 

  Pénzügyi Bizottság 

  Műszaki Bizottság 

  Humánigazgatási Bizottság 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. november 30. 

 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. I. félévi munkatervének 

jóváhagyása 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály)  

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. november 30. 

 

7. Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra mecénása díj” odaítélésére 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. november 30. 

 

8. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott 

társulások 2020. évi tevékenységéről 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Társulások, Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2020. november 30. 
 

 

 

 



 „Lakhatásért” Közalapítvány 

 

Alapító Okirata 

 

a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

amely készült a „Lakhatásért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az 

alapítvány alapítójának feladat- és hatáskörében eljáró Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 2020. június 15-én hozott 169/2020. (VI.15.) 

határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint: 
 

A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos 

megvalósítására létrehozott jogi személy. 

 

1.)    A közalapítvány neve:   

„Lakhatásért” Közalapítvány 

 

2.)  A közalapítvány székhelye:  

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. 

 

3.)  A közalapítvány célja, fő tevékenysége: 

Zalaegerszeg város azon lakóinak megsegítése, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz 

helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek 

fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került. 

 

A közalapítvány közhasznú tevékenysége a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése. Ennek során különösen: visszatérítendő és vissza nem 

térítendő támogatással segíti a lakáshitel, lakbér, illetve közüzemi díj hátralék 

felszámolását, az egyedi fogyasztásmérő felszerelését. 

 

A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről 

törvényi felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerint az 

önkormányzat kötelező feladataként, mint szociális alapellátásról (családsegítés) a 

települési önkormányzat – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 64. §-a értelmében – gondoskodik. 

 

4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy 

székhelye: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 

 

5.) A közalapítvány működési területe: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

 



 

 

6.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, továbbá a 

vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje: 

Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében 4.000.000,-Ft, azaz 

négymillió forint összeget Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 

költségvetésről szóló 28/2000. (VI.16.) sz. rendeletében biztosít, és az OTP Bank Nyrt. 

Zalaegerszegi Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönített számlán helyez 

el a közalapítvány induló vagyonaként. 

 

7.) A közalapítvány működésének időtartama: 

A közalapítvány határozatlan időre jön létre. 

 

8.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője: 

Horváthné Szabó Anna …. 

Iványi Ildikó …. 

Bogdán János ….. 

Stefán Zoltán ….  

Dr. Parrag Jánosné …. 

 

9.) Csatlakozás a közalapítványhoz: 

A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki - természetes személy, jogi személy, és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet - pénzbeli, természetbeni adományokkal és 

vagyonrendeléssel egyaránt csatlakozhat, aki egyetért az alapító okiratban 

megfogalmazottakkal. 

A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási 

kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt. 

 

10.) A közalapítvány vagyona kezelésének és felhasználásának szabályai: 

A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott 

módon kell kezelni és felhasználni. 

Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és 

nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a 

rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is. 

 

A közalapítvány céljára szabadon felhasználhatók az induló vagyon hozadéka, a 

csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó bevételek, 

az adományok és a vagyonrendelések, valamint az induló vagyon 50 %-a. 

 

A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány ügyvezető szervét, a 

Kuratóriumot illeti meg. 

 

A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére 

fordítani. 

 

A közalapítvány nem folytathat elsődlegesen gazdálkodási tevékenységet.  

 

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. 

 



A közalapítvány céljának megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, 

a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó 

bevételek, az adományok és a vagyonrendelések használhatók fel.  

 

Nem lehet vállalkozásnak korlátlanul felelős tagja, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem 

csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak 

gyakorlására nem jelölhető ki, és a fenti tevékenysége nem veszélyeztetheti a 

közalapítvány működését. 

 

A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a 

közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki. 

 

11.) A közalapítvány ügyvezető szerve: 

Az alapító a közalapítvány vagyonának kezelésére 7 tagból álló Kuratóriumot hoz létre:  

 

A Kuratórium elnöke:  

  Kocza Zsolt Józsefné    …. 

A Kuratórium elnökhelyettese: 

  Orosz Ferencné   …. 

A Kuratórium tagjai:  

  Dömötör Monika Eleonóra …. 

  Dr. Tőke Alajos   …. 

  Kauzli József Istvánné  …. 

  Tolvaj Márta   …. 

   Bécsi Melinda Éva    …. 

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő 

jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető 

tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó 

szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési 

feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet 

vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az 

eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

A Kuratórium gondoskodik a közalapítvány céljára rendelt vagyon jogszabályoknak és a 

gazdasági lehetőségeknek megfelelő gyarapításáról, majd annak a közalapítvány céljaira 

történő felhasználásáról. A vagyon a közalapítványhoz benyújtott és a szükséges 

igazolásokkal ellátott kérelmek alapján megállapított támogatásra használható fel. A 

támogatás feltételeit és az eljárás részletszabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza.  

 A közalapítvány szabad pénzeszközeit kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe 

fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat, valamint vállalkozásokban 

vehet részt. 

  



A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

A Kuratórium elnöke a közalapítvány vagyonának felhasználásáról éves beszámolót 

készít, amelyet a Kuratórium hagy jóvá. Az éves beszámoló jóváhagyásáról a Kuratórium 

a határozathozatalra vonatkozó szabályok szerint dönt, a jóváhagyott éves beszámolóról a 

Kuratórium tájékoztatja az alapítót. 

  

 A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 

többségi befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg 

vagyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet 

további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést 

nem szerezhet. 

 

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 

legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az 

alapító okiratban foglalt célokra. 

 

 A közalapítvány az alapító okiratban meghatározott tevékenységének és gazdálkodásának 

legfontosabb adatait a helyi sajtó útján, a Zalaegerszeg című lapban történő közzététellel 

nyilvánosságra hozza. 

 

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, 

b) a közalapítvány ügyrendjének elfogadása, 

c) a közalapítvány céljára bocsátott vagyon kezelése, 

d) a közalapítvány titkárának megválasztása, 

e) a benyújtott csatlakozási kérelmek elbírálása, 

f) döntés visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások odaítéléséről. 

 

A Kuratórium működése: 

a) Üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.  

Az üléseket az elnök hívja össze az ülés napirendjét tartalmazó írásbeli meghívóval, 

melyet az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A 

Kuratórium ülését két tagjának írásos indítványa alapján kötelező összehívni. 

 

b) A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon legalább 4 tagja jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni. 

 

c) Az ülésekről a titkár 15 napon belül jegyzőkönyvet készít, melyet az elnök, az 

elnökhelyettes, a titkár és a jelenlévő tagok írnak alá. 

 

d) A Kuratórium határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

 

e) A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a felügyelőbizottság tagjai 

tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

f) A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások 



A kuratóriumi tagság határozott időre, az önkormányzati választásokat követő év 

február 28. napjáig szól. Ha valamely kuratóriumi tag e tisztsége ellátására méltatlanná 

válik, az alapító jogosult őt visszahívni. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja 

tevékenységével a közalapítvány célját veszélyezteti - így különösen, ha a tag két 

alkalommal előre be nem jelentett okból a kuratórium ülésén nem vesz részt - az 

alapító jogosult a Kuratóriumot, vagy az érintett tagot visszahívni. 

 

A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 

fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

 g) Határozathozatal 

A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni. 

A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A Kuratórium határozatait 

egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyeket a Határozatok Könyvében folyamatosan 

nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

személye, valamint számaránya megállapítható legyen. 

Egyhangú szavazatra van szükség a közalapítvány szervezeti és működési 

szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves közalapítványi beszámolónak az 

elfogadásához. 

 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület 

által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 

 

h) Összeférhetetlenségi szabályok: 

A Kuratórium elnöke, elnökhelyettese, titkára, tagjai egymással, valamint a 

felügyelőbizottság tagjával a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli 

hozzátartozói viszonyban nem állhatnak.  



A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység 

végzésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban a közalapítvánnyal. 

 

A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 

 

i) A Kuratórium a közalapítvány működésének részletes szabályait a Szervezeti és 

Működési Szabályzatában állapítja meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat 

rendelkezik különösen : 

- a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra 

hozatali módjáról, 

- a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 

rendjéről,   

- a közalapítvány működésének, az általa nyújtott szolgáltatás igénybevétele 

módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról, 

- a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás feltételeinek, az eljárás 

részletszabályainak meghatározásáról.   

 

12.) A Felügyelőbizottság  

Az alapító a Kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére – határozatlan 

időre - 3 tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság elnökét saját tagjai 

közül első ülésén választja.  

 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 

felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok 

áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető 

tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában 

személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a közalapítvány 

ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 

A Felügyelőbizottság tagjai: 

Malomsoki Jenő  …. 

 ifj. Dr. Marx Gyuláné  …. 

 Dr. Tihanyi Ferencné  …. 

 

A Felügyelőbizottság elnökét – akadályoztatása esetén egy tagját – a kuratóriumi 

ülésekre meg kell hívni. 

 

A Felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az 

alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A Felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium 

tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell. 

 

 Nem lehet továbbá a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

- a Kuratórium elnöke, elnökhelyettese, titkára vagy tagja, 

- aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,  

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, 

- mindezen személyek közeli hozzátartozója. 

 



A Felügyelőbizottság feladata: 

- a Felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan 

ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott 

közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni, 

- a Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és 

közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni. 

 

A Felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba 

betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium 

működéséről felvilágosítást kérni. 

 

A Felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek megszüntetése, esetleges 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, 

- a Kuratórium elnökének vagy titkárának felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

  A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 

napon belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a 

Felügyelőbizottság is jogosult. 

   

 Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 

nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó ügyészséget. 

 

 A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább évi két alkalommal az elnök 

hívja össze, a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően 

legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak. 

A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a 

Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 

kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli 

időpontra történő összehívásáról.  

 

A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. 

 

13.) A közalapítvány képviselete 

a)  A közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes 

teljes jogkörrel képviseli. 

b)  A Közalapítvány bankszámlája felett Kocza Zsolt Józsefné, a Kuratórium elnöke és 

Orosz Ferencné, a Kuratórium elnökhelyettese és Dr. Tőke Alajos kuratóriumi tag 

jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben kettő 

rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges. 

 

14.) A közalapítvány megszűnése 

 A közalapítványnak megszűnése esetén az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona – 

a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt 

közalapítvány céljaihoz hasonló célokra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot 

megfelelően tájékoztatni. 



 

15.) Záró rendelkezések 

A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza. 
 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 

közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső 

szabályzatainak rendelkezései az irányadóak. 

 

Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése 

alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő 

okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében közzé 

kell tenni. 

 

Az alapító okirat módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, 2020. június 15-én hozott 

169/2020. (VI.15.) határozatával döntött. 
 

Zalaegerszeg, 2020. június 15. 

 

 

 

 Zalaegerszeg Megyei  

Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 

Balaicz Zoltán 

polgármester 

Záradék: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében nyilatkozom, 

hogy jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat 

módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Zalaegerszeg, 2020. június 15. 

 

  Zalaegerszeg Megyei  

Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 

Balaicz Zoltán 

polgármester 
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