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A közgyűlés 2011. december 21-i ülésén tárgyalt 
tájékoztatók 
 
Tájékoztató a 2011. december 21-i közgyűlés zárt 
ülésén hozott határozatairól 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2012. I. félévi munkaterve 
 

  



   

SZEMÉLYI RÉSZ 
 
Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatói munkakörének betöltése 

 
ZMJVK 269/2011. (XII.21.) sz. határozata 

 
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 01. napjától 2012. 

január 15-ig terjedő határozott időtartamra Gecseg Józsefet választja meg a 
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójává. Személyi alapbérét havi 
bruttó 300.000,- forintban állapítja meg. 

 
 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. mellékletben szereplő 

munkaszerződés aláírására. 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a vezérigazgatót, hogy az 

adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 
 
 Határidő:  2011. december 31. 
 Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 
          felkérésre: vezérigazgató 

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 16. napjától 2016. 

december 31-ig terjedő határozott időtartamra Oláh Gábort választja meg a 
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójává. Személyi alapbérét havi 
bruttó 420.000,- forintban állapítja meg. A közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a 2. sz. mellékletben szereplő munkaszerződés aláírására. 

 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a vezérigazgatót, hogy az 

adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 
 
 Határidő:  2012. január 15. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
     felkérésre: vezérigazgató 
 

Tárgy: A Zala-Depo Kft. ügyvezetői munkakörének betöltése 
 

ZMJVK 273/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 01. napjától 2014. 
december 31-ig terjedő határozott időre Gecse Lászlót választja meg a Zala-Depo 
Kft. ügyvezetőjévé. Személyi alapbérét havi bruttó 490.000,- forintban állapítja 
meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő munkaszerződés aláírására. 

 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 

 

  



   

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az 
adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 

 
Határidő:  2012. január 15. 
Felelős:     felkérésre: ügyvezető 

 
Tárgy: A Családi Intézet intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel 
történő megszüntetése 
 

ZMJVK 278/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családi Intézet vezetője, Szabó Judit 
közalkalmazotti jogviszonyát 2012. szeptember 30-i hatállyal felmentéssel megszünteti. 
A 2012. január 30-tól 2012. szeptember 30-ig terjedő felmentési idő alatt 2012. május 
30-tól a munkavégzés alól Szabó Juditot a közgyűlés mentesíti.  
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel 
történő megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészíttetéséről gondoskodjék. 
 
Határidő:  2012. január 25. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester   
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

 
 
Tárgy: Városi rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
 

ZMJVK 279/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Prok József r. alezredes 
Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével. 
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetőjét tájékoztassa.  
 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

  



 

 

  

 

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
33/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, 
 intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti 

élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló  
 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) 
bekezdésében megfogalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél folyó munkahelyi 
étkeztetésről és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló  3/1991. (III. 7.) 
önkormányzati  rendelet  1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon   hatályát 
veszti.  
 
 
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 



 
1. számú melléklet a 33/2011. (XII.29. ) önkormányzati rendelethez 

„1. számú melléklet a 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 
 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli  

nyersanyag normája: 
2012. évre 

 
Szociális intézmények 

 
           1.    Bölcsődék 
   (tízórai, ebéd, uzsonna)     317,- Ft/fő 

2. Idősek Klubjai  
(ebéd)                                    243,- Ft/fő 

3.        Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona 
(reggeli, ebéd, vacsora)     518,- Ft/fő 

           4. Étkeztetés (ebéd)      243,- Ft/fő                              
 
 
         

Oktatási, nevelési intézmények 
 
 

1. Óvodai napközi otthon 
(tízórai, ebéd, uzsonna)     278,5 Ft/fő 
Felnőtt ebéd       244,5 Ft/fő 

 2. Általános iskolai napközi otthon 
  (tízórai, ebéd, uzsonna)      361,- Ft/fő 
 3. Általános iskolai ebéd és felnőtt ebéd   224,- Ft/fő 
 4. Középiskolai kollégium     593,- Ft/fő 
  5.  Középiskolai menza, nevelői ebéd    265,- Ft/fő” 



   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
34/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.)   
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
65. § (1) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében és 118. § (1) bekezdésében, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 17/B. § (3) bekezdésében, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (5) és (6) 
bekezdésében, a 67. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezései alapján 
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól  a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 
A 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
 „(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi költségvetési bevételeket 

17.587.264 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 
       Költségvetési  bevételek: 

- intézményi működési bevételek 2.849.451 eFt
- önkormányzatok sajátos működési bevétele 5.326.802 eFt
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.292.517 eFt
- önkormányzatok költségvetési támogatása  5.330.489 eFt
- TB alaptól átvett pénzeszközök 218.283 eFt
- támogatás értékű bevétel                2.539.722 eFt
- kölcsönök törlesztése                     30.000 eFt

 
Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési 
szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
(2)  Költségvetési kiadások összegét 20.698.508 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a 

(3), (5), (6) és (7) bekezdések tartalmazzák. 
 
(3)   Költségvetési  kiadások : 

- személyi jellegű kiadások         6.123.265 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok          1.618.363 eFt 
- ellátottak pénzbeli juttatásai               87.859 eFt 
- dologi jellegű kiadások           5.643.733 eFt 
- működési  támogatások          1.414.255 eFt  
- kölcsönnyújtás               85.586 eFt  

   
 

   



   

A kiadásokat címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő 
költségvetési szervenkénti kiadásait feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú 
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
(4)  A költségvetési hiány összegét 3.111.244 eFt-ban, ebből működési hiányt 1.127.793 

eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.983.451 eFt-ban állapítja meg. 
 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli 
bevételek: 
Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 
          Működési célra:                                                                          724.400 eFt 
          Felhalmozási célra:                                                                  1.379.030 eFt
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra           3.393 eFt 
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 
finanszírozására szolgáló bevételek: 
Működési célú hitel felvétele                                                                345.000 eFt
Működési célú hitel felvétele (ZTE Kosárlabda Klub)                           55.000 eFt
Felhalmozási célú hitel felvétele                                                          928.795 eFt 
                                             Finanszírozási bevételek összesen:     3.435.618 eFt
 
Finanszírozási célú kiadások: 
Hitel és kölcsöntörlesztés                                                                    324.374 eFt 
                                             Finanszírozási kiadások összesen:       324.374 eFt 

 
(5)  A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 408.816 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az 

általános tartalék összege 4.800 eFt, a céltartalék összege 404.016 eFt, melyből a 
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére 
alakult Önkormányzati Társulásé 348.331 eFt. 

 
(6)  A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 4.561.303 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás 152.417 eFt, céltartalék összege 58.678 
eFt, a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére 
alakult Önkormányzati Társulásé 345.444 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú 
melléklet tartalmazza. 

  
(7)  A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 755.328 eFt-ban állapítja meg, melyből 

a felújítási célú pénzeszközátadás 67.791 eFt, céltartalék összege 3.421 eFt, a 
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére 
alakult Önkormányzati Társulásé 228.000 eFt célonkénti részletezését a 8. számú 
mellékletben foglaltak szerint.” 

 
 

2. § 
 
Az R. 5. § második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
        „A költségvetési intézményeinek létszámkeretét 2.304,8 főben, a 12. számú 

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.” 
 

   



   

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

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete lép. 
 
(2) Az R. 5/a. és 6/a. számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú mellékletével 

módosul. 
 

4. § 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

 
 
 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2011. IV. negyedévi ei.módosítás” xls. dokumentumban 
található 
 
 

   

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/1/7/4/1/5/doc_url/2011_12_29_kozl_mell.xls


   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
35/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló  

13/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 79. §-ában, 80. § (1) 
bekezdésében, 80/A. § (1) bekezdésében, 80/B. §-ában, az egyes állami tulajdonban lévő 
vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 42.§-
ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § 
(1) bekezdés j) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében, 42. 
§ (2) bekezdésében, 58. § (2) és (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 108. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
13/2006. (III. 07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17/C. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„17/C. § 
(1)  A Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedettuszoda Kft. jogutódja, az Egerszegi Sport 

és Turizmus Kft. kizárólagosan jogosult a zalaegerszegi Aquacity csúszda- és 
élménypark üzemeltetésére (a továbbiakban: üzemeltetés). 

(2) Az üzemeltetési feladatokat és a finanszírozás módját az Önkormányzat és az Egerszegi 
Sport és Turizmus Kft. által határozatlan időre kötött megállapodásban kell rögzíteni. A 
megállapodás tartalmát a közgyűlés határozza meg.” 

 
2. § 

 
A rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A licit lebonyolítása során az ajánlatokat legalább a licitet levezető személy által 
meghatározott összeggel lehet változtatni.” 
 

3. § 
 

A rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„38. § 

(1) Eredménytelen a pályázat, ha egyetlen érvényes pályázat sem érkezik, egyetlen ajánlat 
sem éri el a meghirdetett összeget, a lefolytatott licit során sem volt érvényes ajánlat, vagy a 
pályázatot elnyert, illetve a 37. § (1) bekezdés szerinti pályázó 30 napon belül nem köt 
szerződést. 
(2) Eredménytelen pályázat esetén – amennyiben ezen időszak alatt nem kerül sor újabb 
pályázat kiírására – az eredménytelenné nyilvánítástól számított 6 hónapon belül, kérelem 

   



   

alapján a korábbi pályázati kiírásban szereplő induló árnál legfeljebb 20 %-kal alacsonyabb 
mértékű ellenérték alkalmazásával megtörténhet a hasznosítás.” 
 

4. § 
 

A rendelet VIII. Fejezetének címében a „három hónapon belül” szövegrész helyébe a „hat 
hónapon belül” szöveg lép. 
 

5. § 
 

A rendelet 39. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(6) A versenytárgyalás (licit) során – amennyiben az induló árra ajánlat nem érkezik – az 
ajánlatokat a licitet levezető személy által meghatározott összeggel lehet csökkenteni (negatív 
licit). A licit során elérhető legalacsonyabb ár az alapár 50 %-ánál nem lehet kevesebb.” 
 

6. § 
 

A rendelet 47. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 „(4) Eredménytelen pályázat esetén az ismételt pályáztatás csökkentett induló árral is 
kiírható. Nem lakás célú helyiség bérbeadása esetén az induló ár az eredeti induló árhoz 
képest legfeljebb 30 %-kal csökkenthető. A versenytárgyalás (licit) során – amennyiben az 
induló árra ajánlat nem érkezik – az ajánlatokat a licitet levezető személy által meghatározott 
összeggel lehet csökkenteni (negatív licit). A licit során elérhető legalacsonyabb ár az alapár 
70 %-ánál nem lehet kevesebb. 
(5) A bérleti szerződésben a bérleti díj összegét, a bérleti díjat meghatározó szorzószámokat 
és a díj megállapításának módját fel kell tüntetni.” 
 

7. § 
 

A rendelet 54. § (1) bekezdés y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„y) A vagyonhasznosítási pályázat eredménytelensége esetén – amennyiben ezen időszak 
alatt nem kerül sor újabb pályázat kiírására – az eredménytelenné nyilvánítástól számított 6 
hónapon belül döntés a korábbi pályázati kiírásban szereplő alapárnál legfeljebb 20 %-kal 
alacsonyabb mértékű bérleti díj alkalmazásával történő hasznosításról. 
 

8. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.  
 
(2) Hatályát veszti a rendelet 34. § (3) bekezdésének e) pontja. 
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

 
 

   



   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
36/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 61/2004. (XII.23.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében, 5. § b) pontjában, 6. és 7. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
Az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 61/2004. (XII.23.) sz. önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„2. § 
 

Az adómentesség 
 
Az 1. § szerinti adókötelezettség alól mentes a helyi adókról szóló törvényben meghatározott 
magánszemély.” 
 

2. § 
 
Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. § 
 

Az adó beszedésére kötelezett 
 
(1) A fizetendő adót: 
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, 
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a 
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján 
(a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor 
is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.” 
 

3. §  
 
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
(2) Hatályát veszti az R. címében a „többször módosított” és a „sz.” szövegrész. 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

 

   



   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
37/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 6. és 7. §-ában, 39/C. §-ában és az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 
44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
 

1. § 
 
A helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
5. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 
alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott 
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. 
 
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó 
jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább 
jellemzően – a vállalkozónak kell a Htv. 3. számú mellékletében meghatározottak szerint 
megosztania.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

 

   



   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
38/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete 

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló  
57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és 
(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2) 
bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § 
(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1), (3) és (6) 
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 
84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:     
 

1. § 
 
A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 47. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
[Lakbérkedvezményre jogosult:] 

„d) a 2/f. számú melléklet a)-e) pontjaiban felsorolt műteremlakás, műterem jellegű 
lakás, kulturális és felsőoktatási, valamint egyéb szakember elhelyezésre szolgáló lakás 
bérlője.” 

 
2. § 

 
Az R. 2/f. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.  
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

 
 

   



   

1. melléklet a 38/2011. (XII.29. ) önkormányzati rendelethez 
„2/f. számú melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez  

 
 

A LAKÁSKEZELŐ SZERVEZET KEZELÉSÉBEN LÉVŐ MŰVÉSZLAKÁSOK, 
KULTURÁLIS, FELSŐOKTATÁSI ÉS EGYÉB SZAKEMBER ELHELYEZÉS 

 CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ LAKÁSOK 
 
 

a) Műteremlakások 
 

Sor- 
szám 

Cím 
(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 
(db) 

Alapterület 
(m2) 

1. Báthory u. 56. fsz. 2 + 3 fél 107 

2. Báthory u. 56. I. em.  3 83 

3. Báthory u. 56/A fsz. 1.  3 103 

4. Báthory u.  56/A. fsz. 2.  3 103 

5. Kazinczy u. 20. 2+fél 97 

 
 

b) Műterem jellegű lakások 
 

Sor- 
szám 

Cím 
(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 
(db) 

Alapterület 
(m2) 

1. Tüttőssy u. 12 1 34 

2. Tüttőssy u. 16. 1 34 

3. Tüttőssy u. 18. 1 34 

 
 

c) Kulturális célú lakás 
 

Sor- 
szám 

Cím 
(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 
(db) 

Alapterület 
(m2) 

1. Köztársaság u. 81. fsz. 3. 2 52 

 
 

   



   

d) Felsőoktatási célú lakások 
 

Sor- 
szám 

Cím 
(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 
(db) 

Alapterület 
(m2) 

1. 
Gasparich M. u. 26/a B. 
III/12. 

1 32 

2. Balatoni u. 3. VII/3. 2,5 60 

3. Mikes K. u. 6/C. III/12. 1,5 55 

 
 

e) Egyéb szakember elhelyezés céljára szolgáló lakások 
 

Sor- 
szám 

Cím 
(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 
(db) 

Alapterület 
(m2) 

1.  Gazdaság u. 21. 3 93 

2. Cinke u. 6. fsz. 4. 2 54 

 

   



   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
39/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelete  

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló  
19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény   
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„(2) A város közigazgatási területén a díjköteles közúti járművel történő várakozási 

(parkolási) közszolgáltatást a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, jogi 
személyiséggel rendelkező Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: üzemeltető) látja el.”  

 
(2) Az R. 1. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(5) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú vagy salakkal, kőzúzalékkal terített területen 

jelölhető ki.” 
 

2. § 
 
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A fizető parkolókat a Városgazdálkodási Kft. az Önkormányzattal megkötött parkolási 

közszolgáltatási szerződés alapján üzemelteti.” 
 

3. § 
 
Az R. 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
„(4) Amennyiben a gépjármű üzembentartója az ellenőrzés időpontjában érvényes 

parkolójeggyel vagy rendszámhoz kötött parkoló bérlettel rendelkezett, de azt nem jelen 
rendelet előírásai szerint helyezte el, vagy a parkolójegy érvényességének kezdő 
időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, akkor az 
érvényes parkolójegy vagy a rendszámhoz kötött parkoló bérlet az ellenőrzés napjától 
számított 8 naptári napon belül bemutatható az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában. 

 
(5) Amennyiben a bemutatott parkolójegy vagy rendszámhoz kötött bérlet a (4) 

bekezdésben foglaltaknak megfelel, akkor az üzemeltető a várakozási díj- és 
pótdíjfizetési kötelezettséget törli a nyilvántartásból. A parkolójegy vagy a rendszámhoz 
kötött bérlet utólagos bemutatásának lehetőségével naptári hónaponként legfeljebb egy 
alkalommal élhet a gépjármű üzembentartója.”    

 
 
 
 

   



   

4. § 
 
Az R. I. sz. melléklete 2. pontja 23. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„23. Kovács Károly tér és a Kovács Károly tér 1. szám alatti épület belső udvara” 
 

5. § 
 
Az R. II. sz. melléklete 2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2) Alapdíjak óránként: 
 
A parkolási díjak szempontjából a fizető parkoló rendszer területe három díjövezetre oszlik:  
 

Díjövezet A) díjosztály B) díjosztály 
 óradíjak minimális díj  óradíjak minimális díj

kiemelt övezet 280 Ft/óra 70 Ft 
I. díjövezet 240 Ft/óra 60 Ft 
II. díjövezet 160 Ft/óra 40 Ft 

A) díjosztály×az elfoglalt 
helyek száma, de legfeljebb 

az A) díjosztály 
háromszorosa, 

járműszerelvény esetén az A) 
díjosztály hatszorosa”   

 
6. § 

 
Az R. II. sz. melléklete 3/a.), 3/b.), 3/c.), 3/e.), 3/f.), 4/a.) és 4/b.) pontjai helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 
 „3/a.) Havi bérletárak: 
 

Díjövezet Ft 
kiemelt övezet 8800 

I. díjövezet 6500 
II. díjövezet 3300 

 
3/b.) Heti bérletárak:  
 

Díjövezet Ft 
kiemelt övezet 2660 

I. díjövezet 2000 
II. díjövezet 1010 

 
3/c.) A rendszám nélküli bérletek havi árai:  
 

Díjövezet Ft 
kiemelt övezet 13380 

I. díjövezet 9950 
II. díjövezet 4980 

 
 
3/e.) A bérletcsere kiállítási díja: 500 Ft 
        A díjmentességet igazoló éves bérletek ára: 1000 Ft/bérlet 
 

   



   

3/f.) A korlátozott területre érvényes kedvezményes éves bérletek ára: 
 
 lakossági 

kedvezményes  
Ft 

1. autóra 3200 
2. autóra 7000   
 
 
4/a.) A kizárólagos használati jogok éves díjai: 
 

Díjövezet Ft 
kiemelt övezet 165900 

I. – II. díjövezet  135900 
 
 
4/b.) A kizárólagos használati jogok havi díjai: 
 

Díjövezet Ft 
kiemelt övezet 13900 

I. – II. díjövezet 11340 
 

7. § 
 

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

   



   

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 
ZMJVK 259/2011. (XII.21.) sz. határozata 

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

határidejű 356/2004/3., 89/2011., 153/2011/2., 200/2011/2., 204/2011., 
208/2011/1.2.3.4., 210/2011., 219/2011., 224/2011., 225/2011., 228/2011., 
230/2011/1., 231/2011., 233/2011/6., 236/2011/1., 239/2011., 242/2011., 
245/2011., 246/2011., 247/2011/1., 248/2011., 249/2011., 250/2011., 252/2011., 
253/2011., 254/2011., 257/2011/2.3. számú közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2011. számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

 
Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél folyó 
munkahelyi étkeztetésről és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 3/1991. 
(III.7.) önkormányzati rendelet módosítása, az étkeztetés 2012. évi rezsiköltségének 
megállapítása 
 

ZMJVK 260/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalagast Kft-vel közétkeztetés 
biztosítása tárgyában kötött szerződés alapján az étkeztetés rezsi költségeit 2012. 
január l-től az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 Korcsoport Étkezés fajtája 
Rezsi költség 

Ft/adag (áfa nélkül) 

Óvoda 
Tízórai + uzsonna 

Ebéd 
Felnőtt ebéd 

86,50 
109 

163,50 
Általános  
Iskola 

Tízórai + uzsonna 
Ebéd 

100 
172 

Középiskola 
Reggeli 

Ebéd 
Vacsora 

114 
193 
130 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy az intézményeket a döntésben foglaltakról értesítse. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 
 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a Zalagast 
Kft-vel közétkeztetés tárgyában kötött vállalkozási szerződés érintett - a 
nyersanyagnorma és a rezsiköltség megállapításával kapcsolatos - pontjainak 
módosítására. 

 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester  

   



   

Tárgy: Az Andráshidai SC által benyújtott látvány-csapatsport támogatását biztosító 
program megvalósításához önrész biztosítása 
 

ZMJVK 261/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Andráshida SC Magyar Labdarúgó 
Szövetség által jóváhagyott látvány-csapatsport támogatását biztosító program 
megvalósításához szükséges 12.437.281 forint összegű önrészt a klub részére vissza 
nem térítendő támogatásként rendelkezésre bocsátja. Az önrész összegét az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésében Év közben jelentkező feladatokra 
elkülönített céltartaléka terhére biztosítja. 
A támogatás folyósításáról megkötendő szerződésben rendelkezni szükséges a 
pályázat keretében megvalósuló beruházások műszaki tartalmának és pénzügyi 
ellenőrzésének feltételrendszeréről is. 
A támogatás felhasználásáról az Andráshida SC köteles 2012. augusztus 15-ig 
elszámolást készíteni. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2011. december 23. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester  

 
Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2012. január 1. napjától alkalmazandó 
bérleti díjainak megállapítása, valamint az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 13/2006. (III.07.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 

ZMJVK 262/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem lakás célú helyiségek 
bérleti díjának megállapítására vonatkozó ZMJVK 255/2008. (XI. 20.) 
határozattal megállapított helyiségbérleti díjakat a 2011. december 31. napjáig 
megkötött bérleti szerződések esetében rendeli alkalmazni. 

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati nem lakás célú 

helyiségek bérleti díja megállapításának inflációkövetésére vonatkozó ZMJVK 
23/2004. (II.26.) határozat 2. pontját 2011. december 31. nappal hatályon kívül 
helyezi. 

 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem lakás célú helyiségek 

bérleti díjait 2012. január 1-től – az ezt követően megkötésre kerülő bérleti 
szerződések esetében – az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Nettó bérleti díj (Ft/m2/hó) 

Díjövezet Üzleti célú (üzlet, iroda, 
műhely stb.) 

Tárolási és kiszolgáló célú 
(raktár, mellékhelyiség stb.) 

Garázs 

övezet 2 745 Ft 950 Ft 530 Ft 
I. övezet 1 800 Ft 700 Ft 475 Ft 
II. övezet 1 400 Ft 500 Ft 455 Ft 
V. övezet 1 100 Ft 400 Ft 445 Ft 

 

   



   

A fenti bérleti díjakra a mindenkor hatályos általános forgalmi adó felszámításra 
kerül.  
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse az érintett 
szervezeteket. 

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési 
pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére 
 

ZMJVK 263/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy 
„Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítása és vízellátásának 
fejlesztése megoldására” társult önkormányzatok kijelölése alapján, azok 
nevében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társulás KEOP–
7.1.3.0/09-2010-0017 sz. pályázatához szükséges önkormányzati saját forrás 
kiváltása érdekében EU Önerő Alap pályázatot nyújtson be a 
Belügyminisztériumhoz. 

 Kötelezettséget vállal arra, hogy az EU Önerő Alap pályázatát a KEOP 
pályázattal azonos pénzügyi-műszaki tartalommal nyújtja be. 

 Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
adatszolgáltatásokat a Társulástól, illetve a társult önkormányzatoktól szerezze 
be, majd a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: 2011. december 29. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Társulás beruházásában 

megvalósuló projekthez szükséges összesen 19.770.350 Ft önerőt  –  100%-ban 
az EU Önerő Alap előirányzat terhére igényelt saját forrásként – a 2012. 
évben biztosítja: 

 Amennyiben a projekt az EU Önerő Alap pályázaton az igényeltnél kisebb 
összegben vagy nem kap támogatást, akkor a fentiekben meghatározott 
összeghez hiányzó saját forrást Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 
éves költségvetésében biztosítja. 

 
 Határidő: 2012. évi költségvetés jóváhagyásakor 
 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Parkolási közszolgáltatási szerződés megkötése 
 

ZMJVK 264/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező, a 
Városgazdálkodási Kft-vel kötendő parkolási közszolgáltatási szerződést elfogadja. 
 
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a parkolási közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 

   



   

A közgyűlés felkéri a polgármestert és a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
parkolási közszolgáltatási szerződést a hatálybalépését követő 30. napon az 
önkormányzat és a társaság honlapján tegye közzé. 
 
Határidő:  az aláírásra: 2011. december 31. 
  a közzétételre: 2012. január 31. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 
  felkérésre: Horváth István ügyvezető  
 

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2012. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2012. évi 
prémiumfeltételeinek megállapítása, a társaság korábbi ügyvezetője 2011. évi 
prémiumfeladatainak kiértékelése, az alapító okirat módosítása 
 

ZMJVK 265/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 2012. 

évi előzetes üzleti tervét 614.610 eFt nettó árbevétellel és 1.650 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2013. május 31. 
 Felelős:   felkérésre: Horváth István ügyvezető   
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyvezető 2012. évi 

prémiumfeladatait a következők szerint határozza meg: 
 

2.1. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a 
tervben szereplő 614.610 eFt nettó árbevétel teljesítése esetén, további 1 % 
minden 400 ezer Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 10 % erejéig. 

2.2. Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a 
tervben szereplő 1.650 eFt adózás előtti eredmény elérése esetén, további 1 
% minden 200 e Ft-os túlteljesítés esetén, maximum 5 % erejéig. 

2.3. A társaság, saját forrásai felhasználásával, alakítsa át saját rendszerével 
azonos rendszerűvé a város területén található két magánparkoló közül 
legalább az egyik üzemeltetését.  

 A feladat teljesítése esetén az éves személyi alapbér 20 %-a kerüljön 
kifizetésre. 

2.4. Az egyéni választókerületekben szervezett lakossági akciókhoz a társaság 
anyagi és technikai támogatást nyújtson, aktívan működjön közre a 
„Virágos Zalaegerszegért” pályázat lebonyolításában és a „Virágos 
Magyarország” pályázatában. 

 A feladat teljesítése esetén az éves személyi alapbér 15 %-a kerüljön 
kifizetésre. 

2.5. A vorhotai temetőben a „Mindenki Keresztje” felújítása, corpus cseréje, a 
Göcseji úti temetőben a közvilágítás tervdokumentációjának elkészíttetése. 

 A feladat teljesítése esetén az éves személyi alapbér 10 %-a kerüljön 
kifizetésre. 

2.6. Állami és városi ünnepek, rendezvények, különös tekintettel az Egerszegi 
Fesztivál, Új évi tűzijáték megtartása idején, a köztisztasági és városszépítő 

   



   

feladatok színvonalas ellátásáért az éves személyi alapbér 10 %-a fizethető 
ki. 

 
Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban 
az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 
teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy 
alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelő 
bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri 
a polgármestert, hogy a 2012. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az 
ügyvezetőt. 
 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Nagy András korábbi ügyvezető részére a 
prémiumalap 95,8 %-ának kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a 
határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 Határidő:  2011. december 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Városgazdálkodási 

Korlátolt Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, 
Gasparich u. 26., cégjegyzékszáma. 20-09-061069, adószáma: 11340908-2-20) 
alapítója a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

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

4./  Az alapító a társaságot az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
9.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6.§ (3) bekezdésében 
meghatározott, a temetők fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 
kötelező közszolgáltatási tevékenység ellátása céljából hozza létre, a 
társaság számára vállalkozásba adott köztemetők tekintetében. 
 
Az alapító a társaságot az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § 
(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 21. 
§-ában meghatározott, a közterületek tisztántartására vonatkozó kötelező 
közszolgáltatási tevékenység ellátása céljából hozza létre. 
 
Az alapító a társaságot a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 9. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel, az Ötv. 8. § (4) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 9/D. § (2) bekezdésében meghatározott, a helyi 
közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el 
nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 

   



   

közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása 
kötelező közszolgáltatási tevékenység ellátása céljából hozza létre. 
 
A társaság tevékenységi körei: 
 
0119’08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
0130’08 Növényi szaporítóanyag termesztése 
0161’08 Növénytermesztési szolgáltatás 
0163’08 Betakarítást követő szolgáltatás 
0210’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
0230’08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 
3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
3812’08 Veszélyes hulladék gyűjtése 
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3832’08 Hulladék újrahasznosítása 
3900’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
4120’08 Lakó- és nem lakó épület építése 
4211’08 Út, autópálya építése 
4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
4222’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
4299’08 Egyéb máshova nem sorolt építés 
4311’08 Bontás 
4312’08 Építési terület előkészítése 
4321’08 Villanyszerelés 
4331’08 Vakolás 
4333’08 Padló-, falburkolás 
4339’08 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt 
4399’08 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt 
4611’08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
4622’08 Dísznövény nagykereskedelme 
4649’08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme máshova nem sorolt 
4661’08 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme 
4673’08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
4719’08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
4741’08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
4742’08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 
4752’08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
4753’08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 
4759’08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
4761’08 Könyv-kiskereskedelem 
4762’08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 
4764’08 Sportszer-kiskereskedelem 
4765’08 Játék-kiskereskedelem 
4776’08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel 
kiskereskedelme 
4778’08 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme 
4782’08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme 
4789’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
4791’08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 

   



   

4799’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
4941’08 Közúti áruszállítás 
4942’08 Költöztetés 
5210’08 Raktározás, tárolás 
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5221’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6920’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
7111’08 Építészmérnöki tevékenység 
7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
7420’08 Fényképészet 
7490’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 
7711’08 Személygépjármű kölcsönzése 
7712’08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
7721’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
7729’08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
7731’08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 
7732’08 Építőipari gép kölcsönzése 
7733’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
8121’08 Általános épülettakarítás 
8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129’08 Egyéb takarítás 
8130’08 Zöldterület-kezelés (FŐTEVÉKENYSÉG) 
9603’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás  

 
II. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak.  
 

A közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az 
ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 
 
Határidő:  2012. január 21. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
     felkérésre: Horváth István ügyvezető 

 
Tárgy: A LÉSZ Kft. 2012. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2012. évi 
prémiumfeltételeinek megállapítása, az alapító okirat módosítása 
 

ZMJVK 266/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2012. évi előzetes 
üzleti tervét 253.043 eFt nettó árbevétellel és 200 eFt adózás előtti eredménnyel 
elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával 
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.  

 Határidő:  2013. május 31. 
 Felelős:   felkérésre: Udvar Sándor ügyvezető  

   



   

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyvezető 2012. évi 

prémiumfeladatait a következők szerint állapítja meg: 
 

2.1. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 
üzleti tervben szereplő 200 eFt adózás előtti eredmény teljesítéséért. 

2.2.  Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 
üzleti tervben szereplő 253.043 eFt nettó árbevétel teljesítéséért. 

2.3. Az önkormányzati tulajdonú bérleményekkel összefüggő kintlévőségek 
növekedési ütemének további lassítása. Ha 2012. évben a tartozások 
növekedési üteme nem haladja meg a 2011. évit, akkor az éves prémium 10 
%-a fizethető ki, minden további 1 %-os csökkenés esetén 3 % prémium 
fizethető, max. az éves prémium 15 %-áig. Amennyiben a kintlévőségek 
növekedése megáll 2012. évben, úgy további 15 % prémium fizethető. 

2.4. Az önkormányzati tulajdonú cégek közös ügyfélszolgálati iroda 
működtetéséhez a kezelt épületek műszaki dokumentációjának 
elkészíttetése. A feladat teljesítése esetén az éves személyi alapbér 10 %-a 
fizethető ki. 

2.5. A felújításra nem javasolt és a lakottan történő értékesítésre kijelölt lakások 
legalább 50 %-ának értékesítése esetén az éves személyi alapbér 10 %-a 
fizethető ki. 

 
A prémium alapja az éves alapbér 100 %-a, a feladatok időarányos 
teljesítése esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % 
prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelő bizottság javaslata alapján 
a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 
2012. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 
 
Határidő:  2011. december 31.  
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a haláleset, lakáselhagyás miatt 

megüresedő önkormányzati bérlakások felújítását Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának költségvetése terhére végezteti el összesen 20.000 eFt 
értékben, amelyet a lakásalapból biztosít.  

          
 Határidő:  2012. évi költségvetés elfogadása 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Lakáskezelő, Építőipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kert 
u. 39.; cégjegyzékszáma: 20-09-060878; adószáma: 10711732-2-20) alapítója a 
társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Az Alapító Okirat 8./ pontja helyébe 2011. december 21. napjától az alábbi 

rendelkezés lép: 
 

8./ A társaság tevékenységi körei a 9002/2007. (SK3.) KSH közleményhez 
igazítva: 

 

   



   

 68.32’08  Ingatlankezelés /Főtevékenység/ 
 16.23’08  Épületasztalos-ipari termék gyártása 
 16.29’08  Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása 
 32.40’08  Játékgyártás 
 37.00’08  Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
 38.11’08  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 38.21’08  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 38.31’08  Használt eszköz bontása 
 38.32’08  Hulladék újrahasznosítása 
 41.20’08  Lakó- és nem lakó épület építése 
 42.21’08  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
 42.22’08  Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
 42.99’08  Egyéb m.n.s. építés 
 43.11’08  Bontás 
 43.12’08  Építési terület előkészítése 
 43.21’08  Villanyszerelés 
 43.22’08  Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
 43.29’08  Egyéb épületgépészeti szerelés 
 43.31’08  Vakolás 
 43.32’08  Épületasztalos-szerkezet szerelése 
 43.33’08 
 43.34’08 

 Padló-, falburkolás 
 Festés, üvegezés 

 43.39’08  Egyéb befejező építés m.n.s. 
 43.91’08  Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
 43.99’08  Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
 46.12’08  Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme 
 46.13’08  Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 
 46.62’08  Szerszámgép-nagykereskedelem 
 46.63’08  Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme 
 46.77’08  Hulladék-nagykereskedelem 
 52.10’08  Raktározás, tárolás 
 55.30’08  Kempingszolgáltatás 
 56.30’08  Italszolgáltatás 
 61.10’08  Vezetékes távközlés 
 61.20’08  Vezeték nélküli távközlés 
 63.11’08  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
 68.10’08  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 68.20’08  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 68.31’08  Ingatlanügynöki tevékenység 
 69.20’08  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
 70.22’08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 71.11’08  Építészmérnöki tevékenység 
 71.12’08  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 74.90’08  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 77.32’08  Építőipari gép kölcsönzése 
 77.39’08  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 81.10’08  Építményüzemeltetés 
 81.21’08  Általános épülettakarítás 
 81.30’08  Zöldterület-kezelés 
 82.99’08  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

   



   

 
Az önkormányzat által a lakások kezelésére létrehozott gazdasági társaság 
gyakorolja az 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet szerinti 
jogokat és teljesíti a kötelezettségeket, valamint ellátja az ezekkel 
kapcsolatos feladatokat a bérleti szerződés megkötésétől annak 
megszűnéséig. 
A bérleti jogviszony megszűnése után is az önkormányzati tulajdonban álló 
lakás kiürítésével, használatával kapcsolatos jogvitákban a LÉSZ Kft. 
jogosult a perindításra. 
Az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó közjegyzői okiratba foglalt 
bérleti szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével, 
felmondásával kapcsolatos ügyekben az ügyvezető akadályoztatása esetén 
a következő személyek jogosultak önállóan aláírni: 
Vargáné Horváth Piroska gazdasági vezető, 
Pais Kornél műszaki vezető. 
Az alapító a társaságot a fentiekben meghatározott tevékenységi körökben 
foglalt feladatok ellátása, ezen belül a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a játszótéri 
eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (IX. 27.) GKM rendelet 7. §-
ban meghatározott feladatok – az önkormányzat tulajdonában álló 
játszótéri eszközök üzemeltetésének, karbantartásának, balesetveszélyessé 
vált eszközök esetén a használat megakadályozásának, az eszközök 
szükséges kijavításának, továbbá karbantartási és ellenőrzési terv 
készítésének – ellátása céljából hozza létre. 

 
2. Az Alapító Okirat 12./ pontja helyébe 2011. december 21. napjától az 

alábbi rendelkezés lép: 
12./ A társaság működésének ellenőrzése 
A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. a felügyelő bizottsági 
tagok megbízatása 2010. december 17. napjától 2015. december 17. 
napjáig terjedő 5 éves időtartamra szól. 

 
A felügyelő bizottság jelenlegi tagjai: 
Novák Boglárka   an.: Sulics Ilona 

       8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 54. 
 Marton Viktor Lajos  an.: Lakatos Klára Mária 
       8900 Zalaegerszeg, Gólyahír u. 1. 
 Drávecz-Egyed Enikő  an.: Lányi Éva 

 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 23. 2/4. 
 

Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az 
ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 
 
Határidő:  2012. január 21. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
               felkérésre: Udvar Sándor ügyvezető 

   



   

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2012. évi 
prémiumfeltételeinek megállapítása 
 

ZMJVK 267/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 
1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi 

előzetes üzleti tervét 261.145 eFt nettó árbevétellel,  96.876 eFt egyéb bevétellel 
és  1.661 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az 
ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2013. május 31. 
 Felelős:   felkérésre: Aladi Gusztáv ügyvezető      
 
2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 2012. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

2.1. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium vagy annak 
arányos része fizethető ki az üzleti tervben szereplő 360.221 e Ft összes 
bevétel teljesítése esetén, további 1 % minden 200 e Ft-os túlteljesítés 
esetén, maximum 10 % erejéig.   

2.2. Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 
üzleti tervben szereplő 1.661 e Ft mérleg szerinti eredmény teljesítése 
esetén, további 1 % minden 100 e Ft-os túlteljesítés esetén, maximum 10% 
erejéig.  

2.3. A Kontakt Nonprofit Kft. üzleti munkaerő-kölcsönzési ágazati 
tevékenységének elindítása, szakmai felépítése és nyereségessé tétele 
esetén az ügyvezető részére az éves prémiumalap 10 %-a fizethető ki.  

2.4. A 2012 évi megállapodáson túli - önkormányzati támogatás igénybevétele 
nélkül - a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának megbízása 
szerint el kell végezni, a kijelölt területeken a megfelelő kommunális, 
városrendezési munkákat is. 

 Kifizethető prémium összege az éves prémiumalap 10 %-a. 
2.5. A város területén, valamint településrészi önkormányzatoknál – képviselői 

egyeztetések után - külön díjazás nélkül, kommunális és köztisztasági 
feladatok megfelelő ellátásának megszervezése esetén az éves 
prémiumalap 10 %-a fizethető ki.  

2.6. Foglalkoztatási pályázati pénzeszközök elnyerése esetén minden 
pályázaton nyert 1 millió forint után a prémiumalap 1 %-a, vagy annak 
arányos része fizethető ki, legfeljebb 20 %-os mértékig.  

 
Prémiumként az éves alapilletmény 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 
esetben, ha az ügyvezető a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok idő- és 
részarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % 
prémiumelőleg fizethető ki. A prémium 2012-es évközi kifizetését a felügyelő 
bizottság értékelő javaslatára a polgármester engedélyezi. A közgyűlés felkéri a 
polgármestert, hogy a 2012. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 
 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester   

   



   

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2012. évi előzetes üzleti terve, a vezérigazgató 
2012. évi prémiumfeltételeinek megállapítása, a vezérigazgató 2011. évi 
prémiumfeltételeinek módosítása 
 

ZMJVK 268/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 
Zrt. 2012. évi előzetes üzleti tervét 100.280 eFt nettó árbevétellel és  91 eFt 
mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót a 
határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 
megtételére.    

 
 Határidő: 2013. május 31. 
 Felelős:   felkérésre: vezérigazgató 

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a vezérigazgató 2012. évi 

prémiumfeladatait a következők szerint állapítja meg: 
2.1. Az éves személyi alapbér 25 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti tervben szereplő 91 eFt-os adózott eredmény teljesítése esetén, 
további 1% minden 500 eFt-os túlteljesítése esetén maximum 5 % erejéig.  

2.2. Az éves személyi alapbér 15%-nak megfelelő prémium fizethető ki az 
üzleti tervben szereplő 100.280 eFt-os nettó árbevétel teljesítése esetén, 
további 1% minden 1 millió Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 5% 
erejéig. 

2.3. A Deák téri projekt keretében a legkedvezőbb banki hitelszerződés 
megkötése 2012. 06. 30-ig. Megállapítható mérték: az éves prémium 
összegének 20 %-a 

2.4. A Város-rehabilitációs program keretében az északi tehermentesítő út I. 
ütem kivitelezésének befejezése 2012. 06. 30-ig. 

 Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 10 %-a. 
2.5. Az Inkubátorház bővítésére kiírt pályázat sikeres elbírálása és aláírt 

támogatási szerződés megkötése.  
 Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 10%-a. 
2.6. Minimum két telekértékesítés a város ipari parkjaiban, amelyek lehetnek 

társasági vagy önkormányzati tulajdonban is (déli, északi). 
 Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 10 %-a. 

 
Prémiumként az éves alapbér 100%-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha a 
vezérigazgató a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése 
esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50% prémiumelőleg fizethető ki. A 
prémium időarányos kifizetését a 2012-es üzleti év első felét követően a 
Felügyelő Bizottság javaslatára a polgármester engedélyezi. A közgyűlés felkéri 
a polgármestert, hogy a 2012. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa a 
vezérigazgatót. 
 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

   



   

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. december 16. napján 
hozott 273/2010. (XII.16.) számú határozatának 2.5.) pontját a következők 
szerint módosítja: 

 (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a vezérigazgató 2011. évi 
prémiumfeladatait a következők szerint állapítja meg:) 

 2.5. A Város-rehabilitációs program keretében a felszíni parkolók kiépítése 
2011. december 31-ig.  

 Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 5 %-a. 
 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi prémiumfeltételek 
módosításáról tájékoztassa a vezérigazgatót. 
 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Kezességvállalás a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. részére az inkubátorház 
bővítéséhez felveendő hitelhez 
 

ZMJVK 270/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a Zalaegerszegi 
Városfejlesztő Zrt. pályázatot nyújtson be az inkubátorház bővítésére, és nyertes 
pályázat esetén a szükséges önerő biztosításáról határozatot hoz. 

 
 Határidő:  a támogatási döntést követő közgyűlés 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, nyertes pályázat esetén készfizető 

kezességet vállal a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. által a Zalaegerszegi 
Inkubátorház bővítése tárgyában benyújtandó pályázathoz szükséges önrész 
biztosítása érdekében felveendő fejlesztési hitelre, 280 millió forint értékben. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Zrt-t. 

 
 Határidő:  2011. december 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
 3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az önkormányzat által 

6.875 eFt-ból finanszírozott, és tulajdonában lévő Zalaegerszeg Északi Ipari Park 
Inkubátorház bővítése engedélyezési terveknek a Zalaegerszegi Városfejlesztő 
Zrt. részére történő térítésmentes átadásához. Felkéri a polgármestert az átadásra 
vonatkozó megállapodás megkötésére. 

 
 Határidő:  2012. január 31. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

   



   

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2012. évi előzetes üzleti terve 
 

ZMJVK 271/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2012. évi előzetes 
üzleti tervét 17.500 eFt nettó árbevétellel, 38.000 eFt egyéb bevétellel és 0 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2013. május 31. 
Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 
Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2012. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 
2012. évi prémiumfeltételeinek megállapítása 
 

ZMJVK 272/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 
Kft. 2012. évi előzetes üzleti tervét 214.077 eFt nettó árbevétellel, 75.844 eFt 
egyéb bevétellel és -23.716 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A 
közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2013. május 31. 
 Felelős:   felkérésre: Kugler László ügyvezető      

 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 

Kft. ügyvezetőjének 2012. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
2.1. A társaság rendelkezésére álló, a számlavezető bank által biztosított 30 

millió forintos hitelkeret túl nem lépése esetén személyi juttatásának 5 %-
ának megfelelő prémium adható. 

2.2. Az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 
üzleti tervben szereplő -23.716 eFt adózás előtti eredmény túl nem lépése 
esetén, további 1 % minden 400 eFt-os veszteségcsökkentés esetén, 
maximum 10 % erejéig. 

2.3.  Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 
üzleti tervben szereplő 214.077eFt nettó árbevétel teljesítése esetén, 
további 1 % minden 400 eFt-os túlteljesítése esetén, maximum 10 % 
erejéig. 

2.4.  Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki 
amennyiben az Aqua City 2012. évi üzemelési költsége nem haladja meg a 
nettó 128.725.568 forintot. 

2.5.  Abban az esetben, ha a zalaegerszegi idegenforgalmi területen végzett 
üzemeltetési tevékenységből származó bevétel eléri az üzleti tervben e 
tevékenységet szolgáló költségek 100 %-át, az éves személyi alapbér 15 
%-ának megfelelő prémium adható. Legalább 90 %-os arány elérése esetén 
az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető, ez alatti 
teljesítés esetén ezen kitűzés alapján prémium nem fizethető. 

   



   

 Prémiumként az éves alapilletmény 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 
esetben, ha az ügyvezető a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok idő- és 
részarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % 
prémiumelőleg fizethető ki. A prémium 2012-es évközi kifizetését a 
felügyelő bizottság értékelő javaslatára a polgármester engedélyezi. A 
közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi prémiumfeltételekről 
tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester   
 

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2012. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2012. évi 
prémiumfeltételeinek megállapítása, az ügyvezető 2011. évi prémiumfeltételeinek, 
valamint az alapító okirat módosítása 
 

ZMJVK 274/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. 2012. évi 
előzetes üzleti tervét 1.401.759 eFt nettó árbevétellel és 11.371 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő:  2013. május 31. 
 Felelős:   felkérésre: Gecse László ügyvezető   
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyvezető 2012. évi 

prémiumfeladatait a következők szerint állapítja meg: 
2.1. Az éves személyi alapbér 20 %-a fizethető ki prémiumként a tervben 

szereplő 1.401.759 eFt nettó árbevétel teljesítése esetén.  
2.2. Az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium fizethető ki abban 

az esetben, ha a lakossági zöld- és biohulladék hasznosítás Zalaegerszeg 
területén meghaladja a 10 %-ot a teljes begyűjtött hulladék arányában. 

2.3. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a 
házhoz menő papírgyűjtés 1500 db zalaegerszegi családi házakra történő 
kiterjesztése esetén. 

2.4. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a 
házhoz menő szelektív gyűjtés 25 db zalaegerszegi társasházzal történő 
kiterjesztése esetén. 

2.5. Az éves személyi alapbér 10 %-a fizethető ki a 13 db szilárd burkolattal 
nem rendelkező szelektív hulladékgyűjtő konténer helyének kialakítására.  

 
Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 
esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. 
A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 %-os 
mértékű prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelő bizottság javaslata 
alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 
2012. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 
 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester      

   



   

 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 270/2010. (XII.16.) számú 

határozatának 2. pontját a következők szerint módosítja: 
 

3.1. Az éves személyi alapbér 30 %-a fizethető ki prémiumként a tervben 
szereplő 1.306.150 eFt nettó árbevétel teljesítése esetén. 

3.2. Az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium fizethető ki 3.089 
eFt-os adózott eredmény elérése esetén. 

3.3. Az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a 
lerakó kapacitásának jobb kihasználtsága érdekében – a Környezetvédelmi 
Felügyelőség hozzájárulásával – egy a Zalaegerszeg térségében üzemelő 
inert hulladék fogadó és hasznosító helyszín engedélykérelmének 
benyújtása esetén. 

3.4. Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a 
Társaságnál beüzemelt műanyaghulladék feldolgozó technológiák 
működéséhez szükséges hatósági engedély kérelem benyújtása esetén. 

3.5. Az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 
energianövény és zöldhulladék alapú biogáz termelés műszaki-gazdasági 
megvalósíthatósági koncepciójának kidolgozása esetén. 

 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi prémiumfeltételek 
módosításáról tájékoztassa az ügyvezetőt. 
 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zala-Depo Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26.; 
cégjegyzékszáma: 20-09-065081; adószáma: 12701131-2-20) alapítója a 
társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2012. január 1. napi 
hatállyal: 

 
1.) Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbi fiókteleppel: 8868 
Letenye, Csányi u 0106/1 hrsz. 
2.) Az Alapító okirat 12. pontjának 3-4. mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 A társaság ügyvezetője:  
Gecse László (szül.: Gutorfölde, 1952. március 20., an: Németh Rozália)  
lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Várberki u. 37. 
Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól. A megbízás 2012. január 1-től 
2014. december 31-ig tart.    

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
 

   



   

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az 
ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 
 
Határidő:  2012. január 21. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
                felkérésre: Gecse László ügyvezető 

 
Tárgy: Hulladékbegyűjtési, -szállítási közszolgáltatási szerződés módosítása 
 

ZMJVK 275/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZALA-DEPO Kft-vel 2003. január 1-
jétől 10 éves időtartamra kötött hulladékbegyűjtési, -szállítási közszolgáltatási 
szerződés 1. sz. mellékletét 2012. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
Munkafolyamatok nettó egységára 

 
Munkafolyamat Egységár (nettó) 
Lim-lom akció 3511 Ft/m3 

Karácsonyfagyűjtés és őszi 
zöldhulladék begyűjtési akció 

2941 Ft/m3 

Illegális hulladék felszámolása 5915 Ft/m3 
 

Fenti összegekre felszámításra kerül a mindenkor érvényben lévő általános forgalmi 
adó. 
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Búslakpusztai kommunális szilárd hulladéklerakó bővítése 
 

ZMJVK 276/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Búslakpusztai kommunális 
szilárd hulladéklerakó Zalaegerszeg 0182/17 hrsz-ú ingatlan igénybevételével történő 
bővítésével, valamint a 0182/10 hrsz-ú ingatlanon csurgalékvízgyűjtő medence 
építésével. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg annak 
érdekében, hogy a hulladéklerakó bővítése és a csurgalékvízgyűjtő medence létesítése 
vonatkozásában a Zala-Depo Kft. elvégezhesse a előkészítési, tervezési, kivitelezési és 
üzemeltetési feladatokat. 
 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

   



   

Tárgy: A városi strandfürdő létesítmény fejlesztése lehetséges irányai 
 

ZMJVK 277/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja és jóváhagyja a városi 
strandfürdő hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő felújítását. A 
strandmedence felújításához, a pancsoló medence korszerűsítéséhez és az Ady 
utcai kiszolgáló épület részleges felújításához szükséges 233 millió forint 
biztosításáról pályázati források felkutatásával kell gondoskodni. 

 
 Határidő:  2012. március 15. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester  
    felkérésre: Kugler László ügyvezető 
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése abban az esetben, ha a városi 

strandfürdő felújítására az 1. pont szerint nem teremtődnek meg a források, 
felkéri az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a 
nyári strandfürdő medencék nélküli átmeneti üzemeltetéséről és működtetéséről. 

 
 Határidő:  2012. március 15. 
 Felelős:   felkérésre: Kugler László ügyvezető 
  
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja és jóváhagyja a Városi 

Tanuszoda megépítését. A program megvalósításához szükséges 367 millió 
forint biztosításáról pályázati források felkutatásával kell gondoskodni.  

 
 Határidő:  2013. március 30. 
 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester  
    felkérésre: Kugler László ügyvezető 

 
Tárgy: 2012. évi lakáshasznosítási terv 
 

ZMJVK 280/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi lakáshasznosítási tervet az 
alábbiak szerint elfogadja: 

 

   



   

 

B É R B E A D Á S 2012. évi terv 
S

or
-s

zá
m

 

J o g c í m e J e l l e g e  db % 

1. 
szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadás pályázat 
útján 

szociális 18 28 

2.  költségelven történő lakásbérbeadás pályázat útján költségelvű 18 28 

3.  piaci alapon történő lakásbérbeadás pályázat útján piaci 1 2 

4.  közgyűlés egyedi elbírálása alapján történő lakásbérbeadás                                         

 4.a)  szociális krízishelyzet alapján szociális 8 12 

 4.b)  egyéb esetben költségelvű 5 7 

5. bérlőkijelölési jog alapján történő lakásbérbeadás költségelvű 2 4 

6. nyugdíjasházi lakásbérbeadás szociális 5 7 

7. komfort nélküli lakásbérbeadás szociális 2 4 

8.  
nyugdíjasházból vagy szociális intézményből távozó személy 
részére történő lakásbérbeadás 

szociális 0 0 

9. 
lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő 
megszüntetése esetén cserelakás biztosítása                            

szociális 1 2 

10. városérdekből történő elhelyezés esetén cserelakás biztosítása 

 10.a)    szociális helyzet alapján szociális 4 6 

 10.b)    szociális rászorultság hiányában költségelvű 0 0 

Szociális helyzet alapján történő összes lakásbérbeadás 38 59  

Költségelvű összes lakásbérbeadás 25 39 

Piaci elvű összes lakásbérbeadás 1 2  

Összes lakásbérbeadás  64 100  

Ö
ss

ze
se

n
 

Közgyűlés egyedi döntése alapján történő lakásbérbeadás 13 20  

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat útján hasznosítandó lakások esetén azok 
pályáztatásával összefüggő eljárásról gondoskodjon. 
  
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. I. félévi munkatervének 
jóváhagyása 
 

ZMJVK 281/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. I. félévi munkatervét a 
mellékletnek megfelelően elfogadja.  
 
A közgyűlés 2011. december 22. és 2012. február 1. között téli szünetet tart. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az érintettek értesítéséről gondoskodjon. 
 
Határidő:   2012. január 10. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
 
 

   



   

Tárgy: A Griff Bábszínház, a Hevesi Sándor Színház, valamint a Zalaegerszegi és Zala 
Megyei Tourinform és Marketing Iroda 2012. évi működtetésének Zala Megyei 
Önkormányzat általi támogatása és az önkormányzatok között fennálló megállapodások 
megszüntetése 
 

ZMJVK 282/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Griff 
Bábszínház 2012. évi működtetéséhez és fenntartásához a Zala Megyei 
Önkormányzat 8.004.000,- Ft-tal járul hozzá, amelyet 2011. december 31-ig utal 
át az Önkormányzat számlájára.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés 
összeállításakor ezen összeget vegye figyelembe, valamint a pénzeszköz átadásra 
vonatkozó megállapodást kösse meg. 

 
Határidő:  2011. december 27. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
2. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zala Megyei 

Önkormányzat között 2001. március 13-án, a Hevesi Sándor Színház 
működésének önkormányzati támogatása, fenntartói jogának átadása és a 
színházzal kapcsolatos egyes jogok gyakorlása ügyében megkötött 
megállapodást 2011. december 31-i hatállyal közös megegyezéssel 
megszüntetik. 

 A színház 2012. évi működésének finanszírozásához szükséges összeget, azaz 
59.788.000,- Ft-ot a Zala Megyei Önkormányzat pénzeszköz átadás formájában 
2011. december 31-ig történő átutalással biztosítja. ZMJV Önkormányzata a 
Hevesi Sándor Színház 2012. évi működtetését önként vállalt feladatként 
biztosítja. 

 A megállapodás megszűnésével egyidejűleg végérvényesen megszűnik a Zala 
Megyei Önkormányzat bérlőkijelölési joga a ZMJV Önkormányzata 
tulajdonában álló 51 db színészlakásra. 

 A színház ingatlanokon (a Zalaegerszeg 2328/1 hrsz-ú és 201/2/A hrsz-ú 
ingatlanokon) ZMJV Önkormányzata ingyenes használati jogát – a vagyon- és 
felelősségbiztosítás átvállalásával – a Zala Megyei Önkormányzat továbbra is 
biztosítja. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanok 
tulajdonjogának változása esetén folytasson egyeztetéseket a színház 
elhelyezésének, ingyenes használati jogának további biztosításával kapcsolatban 
az ingatlanok tulajdonosával vagy kezelőjével.  

 
 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés 

összeállításakor ezen összeget vegye figyelembe, valamint a pénzeszköz átadásra 
és a színház működtetésére 2001. március 13-án létrejött megállapodás közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást kösse meg. 

 
Határidő:  2011. december 27. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
3. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zala Megyei 

Önkormányzat között 2011. június 30-án, a Zalaegerszegi és Zala Megyei 

   



   

Tourinform és Marketing Iroda feladatainak megállapítása, működésének 
önkormányzati támogatása és az ezzel kapcsolatos egyes jogok gyakorlása 
ügyében megkötött megállapodást 2012. december 31-i hatállyal közös 
megegyezéssel megszüntetik. 

 Az intézmény 2012. évi működésének finanszírozásához szükséges összeget, 
azaz 2.010.000,- Ft-ot a Zala Megyei Önkormányzat 2011. december 31-ig 
történő átutalással biztosítja. 

 
 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés 

összeállításakor ezen összeget vegye figyelembe, valamint a pénzeszköz átadásra 
és a Tourinform Iroda működtetésére 2011. június 30-án létrejött megállapodás 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást kösse 
meg. 

 
Határidő:  2011. december 27. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosításának jóváhagyása 
 

ZMJVK 283/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 
I.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) 
módosítását 2011. december 21-i hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
1.) Az SzMSz I. fejezet 5. pont (A hivatal jelzőszámai) (1) bekezdésének c.) alpontja 

az alábbiakkal egészül ki: 
 „11749008-15734453         
 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Költségvetési elszámolási számla” 
 
2.) Az SzMSz I. fejezet 5. pont (A hivatal jelzőszámai) (1) bekezdésének e.) és f.) 

pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
 „e.) Adóazonosító szám:     hivatal:    15432704-2-20 
                                           önkormányzat:   15734453-1-20 
 f.) Statisztikai számjel:     hivatal:      15432704-8411-321-20 
                                           önkormányzat:    15734453-8411-321-20” 
  
3.) Az SzMSz I. fejezet 5. pontjának (A hivatal jelzőszámai) (1) bekezdése a 

következő ponttal egészül ki: 
 „h.) ÁHTI azonosító :        hivatal                  :   724001 
                                          önkormányzat       :   744030” 

 
4.) Az SzMSz II. fejezet 6. pontjának (A hivatal szervezeti tagozódása) i.) pontja az 

alábbiak szerint módosul: 
„i.) Oktatási, Kulturális és Sport Osztály” 

  
5.) Az SzMSz 3. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. 
 

   



   

6.) Az SzMSz 4. számú mellékletének 4/7. számú melléklete helyébe jelen 
előterjesztés 2. számú melléklete lép. 

 
7.) Az SzMSz 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul: 
 
 A Népjóléti Osztály Szociálpolitikai Csoportjának feladatait felsoroló 

táblázatban az alábbi szövegrész helyébe: 
 

egyes mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 164/1995. (XII.27.) Korm. rend 

 az alábbi szöveg lép: 
egyes mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 102/2011. (VI.29.) Korm. rend. 

 

 A Városüzemeltetési Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi 
táblázat lép: 

 
Városüzemeltetési OSZTÁLY 
 

Feladat megnevezése Feladatot meghatározó jogszabály 
javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok, beruházások, 
felújítások pénzügyi tervezésére (költségvetés tervezésre), a fejlesztési 
feladatok tekintetében a Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal közösen, 

 

kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 
megvalósult beruházások és felújítások aktiválását a Közgazdasági Osztálynál, 
az üzembe helyezést követő 8 napon belül, 

 

Ellátja a közműépítés szervezésével, önkormányzati finanszírozásával, a 
belvízrendezéssel, árvízvédelemmel, csapadékvíz elvezetésével, 
csatornázással és ivóvízellátással kapcsolatos önkormányzati feladatokat az 
építési engedélyezési eljárásoknál az Építéshatósági Osztály 
közreműködésével,  

1995. évi LVII. tv. 4. § (1) e) és f) pont, (2),  
 

gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult közművekhez 
utólagosan csatlakozó ingatlanok esetében az érintett ingatlan-tulajdonosokat 
terhelő befizetések előírásáról (kivetéséről) megállapodás alapján vagy 
határozat formájában és együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a 
befizetések behajtásában, 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának 
megállapításáról szóló 13/2008. (IV.25.) önkormányzati 
rendelet 40/A.§-40/F.§, 5. sz. melléklet 

gondoskodik a belvíz elvezetéséről, átereszek, vízelvezető árkok 
karbantartásáról, csapadék-csatornák tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről,  
a szennyvíz elvezetéséről, az ezzel kapcsolatos szolgáltatás (szippantott 
szennyvíz elszállítás) megszervezéséről és ellenőrzéséről, 

1995. évi LVII. tv. 4 § (1) f.), 16. § (5) 
17. § (3) – (4) 
 
38/1995. (IV. 5.) Korm. r. 25 § (8) 

előkészíti a víz- és csatornadíjak ármegállapítását, 1990. évi LXXXVII. tv., 47/2008. (XI.28.) sz. közgy. 
rendelet a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, 
valamint a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 
díjának megállapításáról 
 

együttműködik az ivóvízellátó és szennyvízelvezető és –tisztító rendszer 
üzemeltetőjével a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokban, 

1995. évi LVII. tv. 7. § (3) 
 

szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
víziközmű rekonstrukciós feladatainak ellátásához,  

 

előkészíti a vízvezetési szolgalmi megállapodásokat,  
ellátja a jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így különösen: 
- elrendelheti a tulajdonos költségére az ingatlanok víziközmű hálózatba 

bekötését közegészségügyi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási 
jogszabályok megsértése esetén, 

- kötelezi a fogyasztót: 
a) a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel 
összefüggő építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg 
leszerelésére, 
b) átalakítására, ha a berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé 
válik és ahhoz a szolgáltató hozzájárult, 
c) ha a berendezés műszaki szempontból megfelel, a szolgáltatói 
hozzájárulás utólagos megszerzésére, 

- szerződéses szolgalom hiányában a szomszédos ingatlanra vízvezetési és 
szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat, 

38/1995. (IV.5.) Korm.rendelet 4. § (3), 
 5. § (8) a)-c) pont, 6. § (5), 21. § (4); 
178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4. § (2) a) pont, 
27/2002. (II.27.) Korm. rendelet 1. § (4), 
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) c) pont, 24. § 
(4), 24. § (7), 25. § (1) b) és d) pont, 

   



   

- kötelezi a tulajdonost a létesítmények megfelelő átalakítására, ha azok az 
elfolyó szennyvíz elvezetésére alkalmas aknával nincsenek ellátva, továbbá, 
ha a bekötővezeték az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére nem 
alkalmas.  

- vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat a 
vízgazdálkodási információs rendszer részére szolgáltat. 

- közreműködik a szennyvízelvezetési agglomeráció területén a települési 
önkormányzatok jegyzői által eljuttatott adatok összeállításában és országos 
összegzés céljára történő továbbításában, 

- kiadja a hatósági engedélyt olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és 
megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év 
mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint kizárólag a talajvíz 
felhasználásával működik, 

- elrendelheti hivatalból az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és 
kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló közműpótló 
létesítmény megvalósítását, átalakítását, megszüntetését,  

- nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről, 
- 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, 

-  határoz a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel összefüggő 
hatáskörében eljárva a szolgáltatót és a fogyasztót érintő jogokról és 
kötelezettségekről, 

ellátja a közkifolyó megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,  38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 14. § (4) 
kiadja a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó közmű tulajdonosi 
hozzájárulást, 

 

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: 
- a polgármester árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási 

feladat- és hatáskörében részt vesz a polgármester döntéseinek 
előkészítésében, 

- hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára, 
illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem rendszeres tűzoltási 
célra történő rendszeres igénybevételéhez és egyben határoz a mennyiség 
megállapítás módjáról, 

1995. évi LVII. tv. 17. § (4), (6), (7) 
 
38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 14. § (2), (5),  
47/2008. (XI.28.) sz. közgy. rendelet a vízgazdálkodási 
közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves 
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának 
megállapításáról 5. § 
 

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. tv. a környezet védelmének általános 
szabályairól 
1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 
306/2010. (XII.23.) Korm.rend. a levegő védelméről 
284/2007. (X. 29.) Korm.rend. a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól 
ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.) sz. 
rendelete a környezetvédelemről 
ZMJVK többször módosított 51/2006. (XI.24.) sz. 
rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
ZMJVK többször módosított 46/2004. (XII.03.) rendelete 
a köztisztaság, valamint  település-tisztaság 
fenntartásáról, a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm.rend. 

gondoskodik a város környezetvédelmi programjának végrehajtásáról, 
előkészíti a környezetvédelmi, zaj és rezgésvédelmi helyi szabályok 
megalkotását, majd gondoskodik azok végrehajtásáról,  

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános 
szabályairól 
ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.) sz. 
rendelete a környezetvédelemről 

gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, őrzéséről, 
fenntartásáról, védetté nyilvánításáról, 

ZMJVK többször módosított 32/2001. (X.26.) sz. 
rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek 
védelméről 

ellátja a feladat- és hatásköri jegyzékben a jegyző számára megállapított 
környezetvédelmi feladatokat, így különösen 

 

szakhatóságként lép fel a környezeti hatásvizsgálat és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenységgel 

314/2005. (XII.25.) Korm.rend. a környezeti 
hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati 

   



   

kapcsolatos hatósági eljárásban, engedélyezési eljárásról 12. sz. melléklet 
gondoskodik az előzetes vizsgálatra, a környezeti hatásvizsgálatra, az 
egységes környezethasználati vizsgálatra kötelezett tevékenységekre 
vonatkozó hirdetmények közzétételéről, észrevételeket megküldi a 
felügyelőségnek, 

314/2005. (XII.25.) Korm.rend. a környezeti 
hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról 3. § (4), 5. § (6), 5/A. § (6), 5/B. 
§ (7), 8. § (2) b.) 9. § (6), 21. § (3), (6), (8), (9) bek. 

eljár levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátásban, 306/2010. (XII.23.) Korm.rend. a levegő védelméről 
23/2001. (XI.13.) KöM rendelet a 140 kWh és az ennél 
nagyobb, de 50 MWh-nál kisebb névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező 
anyagainak technológiai kib. határértéke 
ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.) sz. 
rendelete a környezetvédelemről 

eljár a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörében, 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 
224/2004. (VII.22.) Korm.rend. a hulladékkezelési 
közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási 
szerződésről 
241/2001. (XII.10.) Korm.rend. a jegyző hulladék-
gazdálkodási feladat- és hatásköréről 
15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi 
hulladékgazdálkodási tervekről 
126/2003. (XII.10.) Korm.rend. a hulladék-gazdálkodási 
tervek részletes tartalmi követelményeiről 
213/2001. (XI.14.) Korm.rend. a települési hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
ZMJVK többször módosított 45/2004. (XII.03.) sz. 
rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,  
ZMJVK 62/2004. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelete a 
Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 

hulladékgazdálkodási ügyekben elsőfokú hatósági hatáskört gyakorol, 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 
241/2001. (XII.10.) Korm.rend. jegyző hulladék-
gazdálkodási feladat- és hatásköréről 

hulladékgazdálkodási bírságot szab ki, 271/2001. (XII.21.) Korm.rend. a hulladék-gazdálkodási 
bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 
megállapításának módjáról 
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról, 1995. évi 
LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól, 
ZMJVK többször módosított 46/2004. (XII.03.) sz. 
rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság 
fenntartásáról  

a városüzemelés körében kiemelt feladata a köztisztasági, településtisztasági 
feladatok ellátásának megszervezése, a munkák vállalkozásba adása és 
ellenőrzése, 

ZMJVK többször módosított 46/2004. (XII.03.) sz. 
rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság 
fenntartásáról  
ZMJVK többször módosított 45/2004. (XII.03.) sz. 
rendelete a települési szilárd hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról 
ZMJVK többször módosított 48/2004.(XII.03.) sz. 
rendelete a hulladékkezelés helyi közszolgáltatás díjairól 

gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről, ezzel összefüggő 
szolgáltatások megszervezéséről, a fenntartás vállalkozásba adásáról, a 
szolgáltatás ellenőrzéséről, 

ZMJVK többször módosított 51/2006. (XI.24.) sz. 
rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. 

ellátja a városban a kéményseprő-ipari szolgáltatások megszervezését, ZMJVK többször módosított 38/1997. (XI.6.) sz. 
rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 
igénybevételének szabályairól. Az egyes helyi 
közszolgáltatásokról kötelező igénybevételéről szóló 
1995. évi XLII. tv. 1.§ (1) bek. 2. § 

feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők, parkok, játszóterek 
fenntartása, gondozása, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok zöldfelületeinek gondozása e munkák vállalkozásba adása és a 
szolgáltatás ellenőrzése, köztéri műalkotások fenntartása, karbantartása, 

ZMJVK többször módosított 46/2004. (XII.03.) sz. 
rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság 
fenntartásáról  

ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt hegyközségi 
szervezetekkel, kapcsolatos feladatokat, 

1994. évi CII. tv. a hegyközségekről 

ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 
állategészségüggyel, állattartással, valamint az állatok védelmével kapcsolatos 
feladatokat, 

1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és 
kíméletéről 
41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-Egészségügyi 
szabályzat kiadásáról 
245/1998. (XII.31.) Korm.rend. a települési 

   



   

önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, 
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes 
feladat- és hatásköreiről 
ZMJVK 24/2008. (V.30.) számú, az állatok tartásáról 
szóló rendelete; az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 
(XII.31.) Korm.rend. 

ellátja a jegyző ebekkel kapcsolatos hatásköri feladatait, 41/1997. (V.28.) FM.rend. az Állat-Egészségügyi 
szabályzat kiadásáról 
ZMJVK 24/2008. (V.30.) számú, az állatok tartásáról 
szóló rendelete; 

településrészi gondnokok munkájának ellenőrzése,  
gondozatlan belterületi ingatlanok karbantartatása, 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről, 19/1992. (I.28.) Korm. rend. a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról 

kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét,  
részt vesz a városrendezési tervek készítésében, végrehajtásában,  
előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a város virágosítását,  
irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, kivágásával, 
ültetésével kapcsolatos feladatokat, 

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

szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a szabadidőközpontok 
fenntartását, illetve fejlesztését, 

2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról 
153/2009. (IV.30.) FVM rendelet az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. tv. végrehajtásának szabályairól 

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

ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok betartását, 
szükség esetén belterületen felszólítja az érintett földhasználót és termelőt a 
védekezésre, végrehajtja a közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatokat, 
közérdekű védekezést rendel el, 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről, 19/1992. (I. 28.) Korm.rend. a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról,  
221/2008. (VIII.30.) Korm.rend. a parlagfű elleni 
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 

ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a háziméhek tartásával 
kapcsolatos feladatokat, 

15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről,  
19/1992. (I.28.) Korm.rend. a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének 
megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati 
jogszabályok módosításáról; a méhállományok 
védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek 
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) 
FVM rendelet 

hatáskörében ellátja a vadkárral kapcsolatos feladatokat, A vadvédelemről a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. 81.§; 19/1992. (I.28.) 
Korm.rend. a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének 
megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati 
jogszabályok módosításáról  

játszóterek építésével kapcsolatos beruházási feladatok, 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök 
biztonságosságáról 
2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről 

kapcsolatot tart a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Vezetőjével, 
elvégzi a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 

55/2009. (III.13.) Korm.rend. a vásárokról, a piacokról és 
a bevásárlóközpontokról, 
ZMJVK többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. 
rendelete a vásárokról és a piacokról 

zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört gyakorolja, 284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól 

   



   

zajkibocsátási határértéket állapít meg, 284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól 
93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási 
határértékek megállapításának, valamint a zaj-és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes rendelet a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 
ZMJVK 17/2008. (IV.25.) sz. rendelete a 
környezetvédelméről 

a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési terv 
benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezheti az 
üzemeltetőt, 

284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól, 1995. évi LIII. tv. a 
környezet védelmének általános szabályairól 

az 1500 m 2 -nél nagyobb területen gyümölcsfa-ültetvény, valamint 500 m 2 -
nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény engedélyezése, 
nyilvántartása, 

2007. évi CXXIX. tv. a termőföld védelméről 
1994. évi LV. tv. a termőföldről 
314/2007. (XI.21.) Korm.rend. a gyümölcs-ültetvény 
telepítését engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről 

szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a szabadidőközpontok 
fenntartását, illetve fejlesztését, 
ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők erdőgazdálkodási és szakirányítási 
feladatait, 

2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról 
153/2009. (XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. tv. végrehajtásának szabályairól 

szakhatóságként lép fel a közlekedési hatóság utak építési engedélyezési 
eljárásaiban a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Nemzeti 
Közlekedési Hatóságról 3. sz. melléklet 9. pont 

szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról szóló törvény 
alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe 
tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, építésének, 
használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első és másodfokú engedélyezési 
eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatalról 2. melléklet 10. pontja 

szakhatóságként lép fel a Nemzeti Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési 
nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal 
kapcsolatos eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési 
Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok 
kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 1. 
melléklet 4. pontja  

gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, köz-parkolók és 
műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról és felújításáról a 
helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve a mindenkori éves 
költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően. Ezen munkákat vállalkozásba 
adja és lebonyolítja, biztosítja a műszaki ellenőrzést stb., 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. és 
végrehajtási rendeletei 
Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból 
megvalósuló beszerzésekről szóló 12/2006 (III.07.) sz. 
Önk. rendelete  
21/2007. (XII.12) sz. belső szabályzata a közbeszerzési 
szabályzatról szóló 5/2007. (II.01.) sz. belső szabályzata 
módosításáról 

biztosítja a helyi közutak, járdák és kerékpárutak téli útüzemeltetését, Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 
és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló 
46/2004 (XII.03) sz. önk. rendelet 

ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak forgalomszabályozását, a 
közúti jelzések elhelyezését és fenntartását, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.05.) 
KPM- BM együttes rendelet 
Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból 
megvalósuló beszerzésekről szóló 12/2006 (III.07) sz. 
Önk. rendelete  

a Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal közösen részt vesz a közlekedési 
koncepció kidolgozásában, gondoskodik annak megvalósításáról,  

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 

előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak árhatósági megállapítását, Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 
A helyi tömegközlekedés igénybevételének szabályairól 
szóló 36/2003 (XI.28.) sz. önk. rendelet  

előkészíti a fizetőparkolók működési rendjére vonatkozó változtatások A fizető parkolók működéséről és igénybevételük 

   



   

jóváhagyását, rendjéről szóló 19/1997 (V.22.) sz. önk. rendelet  

együttműködik az állami utak kezelőjével a közutak, csomópontok, 
jelzőlámpák üzemeltetése érdekében, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet   

a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulást ad 
ki, ellenőrzi az igénybevételt, és a kiadott hozzájárulásokról nyilvántartást 
vezet, 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM 
rend,  
Zalaegerszeg város területén a helyi közút nem 
közlekedési célú igénybevételéről szóló 26/2005. (VI.17.) 
sz. önk. rendelet,  

közútkezelői nyilatkozatot, állásfoglalást, hozzájárulást ad ki építési 
engedélyezési eljáráshoz, túlsúlyos vagy mérethatárt meghaladó járművek 
közlekedéséhez, közúthoz történő útcsatlakozás, kapubejáró létesítéséhez, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM 
rendelet 
  

javaslatot tesz a helyi közút üzemeltetési feladatainak, felújításának pénzügyi 
tervezésére (költségvetési tervezésre),  

 

közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe vehető 
pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok összeállításában, a 
műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok tekintetében, 

 

eljár az útépítési hozzájárulás megállapításával, a részletfizetés 
engedélyezésével, a hozzájárulás beszedésével kapcsolatos ügyekben, 
együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések realizálásában, 

Az útépítési hozzájárulásról szóló 2/2007. (II.09.) sz. 
önkormányzati rendelet 

kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 
megvalósult közút, közparkoló és műtárgyaik felújítása aktiválását a 
Közgazdasági osztálynál, 

2000. évi C. törvény a számvitelről 
ZMJV Polgármesteri Hivatala 10/2008. (IV.30.) sz. belső 
szabályzata „Számviteli politika” 

ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak forgalomszabályozását, a 
közúti jelzések elhelyezését és fenntartását, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
A közúti közlekedés szabályairól szóló  többször 
módosított 1/1975. (II.05.) KPM- BM együttes rendelet 
Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból 
megvalósuló beszerzésekről szóló többször módosított 
12/2006 (III.07) sz. önk. rendelete  

gondoskodik a meglévő intézményi épület felújítási célok előkészítéséről, 
lebonyolításáról, a vonatkozó tárgyi és eljárási jogszabályok, vezetői 
utasítások betartásáról 

 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a feladatkörébe 
sorolt felújítások terveztetéséről és szükség szerinti engedélyeztetéséről a 
Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal történő egyeztetést követően, 

2003. évi CXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei  
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz. önk. 
rend. 
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv. 
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 215/2010. (VII.9.) 
Kormányrendelet 
45/2004. BM-KvVM (VII. 26.) rendelet 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet 
7/2006. (V. 24.) TNM rend. 
1998. évi XXVI. törvény  
1992. évi XXXVIII. tv. 15/A és 15/B § 
(üvegzsebtörvény) 

beszerzi a nem engedélyköteles felújítások indításához szükséges 
állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, 

113/1998. (VI.10.) sz. Kormány-rendelet 
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 
15/2000. (XI.16.) KöViM rendelete 
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend. 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 29. § 
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott felújítások vállalkozásba adásáról, 2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási rendeletei 
PTK szerződéseket szabályozó vonatkozó részei 
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz. önk. 
rendelet.  
ZMJVK költségvetési rendelete 
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 244/2006. (XII.5.) 
Kormányrendelet 
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 
45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend. 
1992. évi XXXVIII. tv. 15/A és 15/B § 
(üvegzsebtörvény) 

részt vesz az osztály feladatkörébe tartozó közbeszerzési eljárások 2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási rendeletei 

   



   

cselekményeinek és tendertechnikai eseményeinek lebonyolításában,  
az építményt átadja a kezelő részére,  
a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására vonatkozóan, 181/2003.(XI.5.) Kormányrendelet. 
ellátja a közvilágítási berendezések létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos 
eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat és hatásköröket a külön 
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően, 

244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet 

részt vesz a villamosenergia szállítási szerződés megkötésében, 2007. évi LXXXVI. törvény  
2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási rendeletei 
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz. önk. 
rendelet. 

az önkormányzati fenntartású intézményeknél kazán-karbantartási feladatok 
ellátására beszerzési eljárás lefolytatása. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból 
megvalósuló beszerzésekről szóló többször módosított 
12/2006. (III.07.) számú önkormányzati rendelete 

 
 Az Építéshatósági Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat 

lép: 
 

ellátja Zalaegerszeg városban és a Korm. rendeletben megjelölt városkörnyéki községekben az 
első fokú építéshatósági feladatokat, 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21.§ (1) b) 
pontja 
 343/2006.(XII.23.) Korm.rend. 

Zalaegerszeg városban és városkörnyéki községekben feladata:  
elvi építési, építési, használatbavételi, rendeltetés megváltoztatási, fennmaradási, bontási 
engedély és bejelentéses  (építési, bontási, használatbavételi) kérelmek elbírálása, 

37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§ 
85/2000. (XI.8.) FVM rend. 1-4.§ 
193/2009. (IX.15.) Korm. rend. 

építéshatósági ellenőrzés, kötelezés, bírságolás és végrehajtás, 1997. évi LXXVIII. tv. 45.§, 47-51.§ 
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 
245/2006. (XII. 5.) Korm rend. 
193/2009. (IX.15.) Korm. rend. 42-45.§ 

építési, bontási és használatbavételi bejelentések nyilvántartásba vétele 193/2009. (IX.15.) Korm. rend 45/A-
45/D.§. 

bejelentésre vonatkozó és szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
beszedése, nyilvántartása 

24/2011.(VII.21.) BM rendelet 

szakhatósági közreműködés, megkeresés alapján 
rendezési tervek véleményezése. megkeresés alapján 
Építésügyi eljárás keretében feladata:  
engedélykérelem ügyintézése során:  
építtető értesítése az eljárás megindításáról 193/2009. (IX.15.) Korm. rend. 4.§ 
ügyfélkör megállapítása és az ügyfelek adatainak lekérése a Takarnet nyilvántartásból 
adatkérés a Körzeti Földhivatal megkeresésével, vagy Takarnet nyilvántartásból 

193/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ 
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 7.§ 

kérelmek és a mellékletüket képező műszaki tervdokumentáció vizsgálata, 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 5. 
számú melléklet, 
191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 

hiányos vagy hibás kérelem és műszaki tervdokumentáció esetén a kérelmező és a tervező 
felszólítása hiánypótlásra,  

193/2009. (IX.15.) Korm. rend. 5.§ 
 

a kérelem tartalmának komplex, anyagi jogi vizsgálata – az építési követelményeknek való 
megfelelőség szempontjából, 

1997. évi LXXVIII. tv. 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 
helyi építési szabályzatok és vonatkozó 
helyi rendeletek 

helyszíni szemle megtartása, 193/2009. (IX.15.) Korm. rend. 11.§ 
az építéshatósági engedély megadásáról, vagy megtagadásáról határozat meghozatala, 1997. évi LXXVIII. tv. 34.§ 

2004. évi CXL. tv. 
193/2009. (IX.15.) Korm. rend.  

az engedélyezett építési munkák ellenőrzése,  1997. évi LXXVIII. tv. 45.§  
helyszíni ellenőrzések lefolytatása BM/5021/2/2011 számú közlemény 

193/2009. (IX.15.) Korm. rend. 42.§ 
meglévő építmények jó karbantartására, hibák, hiányosságok, élet-, egészség-, vagyon- és 
közbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetésére kötelezés elrendelése, műemléki 
épületek műszaki állagmegóvása 

1997. évi LXXVIII. tv. 47.§ 
193/2009. (IX.15.) Korm. rend. 42.§ 

szabálytalanul végzett építési munkával kapcsolatos építésügyi bírság kiszabása, vagy a 
szabálytalan állapot megszüntetésére irányuló végrehajtás, 

1997. évi LXXVIII. tv 48-51.§ 
2004. évi CXL. tv. 

építésügyi hatósági nyilvántartás, műszaki Tervtár vezetése, kimutatások, statisztikai 
adatszolgáltatások készítése, 

255/2007. (X.4.) Korm. rend.  
277/2008. (XI.24.) Korm. rend. 

   



   

az építési tilalmak bejegyzésének elrendelése; 1997. évi LXXVIII. tv. 20-22.§ 

 
 Az Oktatási, Művelődési és Sport Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az 

alábbi táblázat lép: 
 
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY: 
 
Alapfeladatok: 

gondoskodik a művelődéspolitikai célok megvalósításáról, a helyi oktatási és 
közművelődési igények kielégítéséről, a feltételek biztosításáról és ellátja az 
intézményekben folyó tevékenység törvényességi felügyeletét 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. § 
(2) b, c,d). és 85. § (6), 104. § (1) a) 
1997. évi CXL tv. 76-81.§  

gondoskodik a minőségirányítási program meghatározásáról és a rendszer 
működtetéséről, közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek 
ellátásában, továbbá a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésében 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. § 
(2) d) és 85. § (7) 

előkészíti a nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját, 
ÁMK-k pedagógiai-művelődési programját, házirendjét, szervezeti és működési 
szabályzatát, minőségirányítási programját fenntartói jóváhagyásra 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. § 
(2) f), 40. § (3), (9)-(10) 

együttműködik a különböző szakmai- művészeti közösségekkel, 
diákönkormányzatokkal, alapítványokkal, egyesületekkel 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. § 
(3) 1997. évi CXL. tv. 76.§ (2) 

ellátja az önkormányzati nevelési- oktatási intézmények működésének törvényességi 
és a nem önkormányzat által fenntartott nevelési- oktatási intézmények hatósági 
ellenőrzésével kapcsolatos egyéb hatósági feladatokat 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 79. § 
(3) és 80§, 81. § (1), 102. § (2) d. (3), 104 § (1) a 
20/1997. (II.13.) Kormány rendelet 17. § (3) 
11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 35 §, 6. sz. 
melléklet 

 
Alap- és középfokú nevelési, oktatási feladatok: 
 

az óvodai, valamint az alap- és középfokú iskolai ellátás működési feltételeinek 
biztosításával összefüggő képviselőtestületi hatáskörbe tartozó döntések előkészítése, 
végrehajtása 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 40. § 
(3), 44. § (1) és 102. § (2) a-f.), 38 § (1) 

az önkormányzati óvodák és általános iskolák szolgáltatásai igénybevételével 
kapcsolatos kérdésekben a döntések előkészítése, végrehajtása 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 40. § 
(3), 44. § (1) és 102. § (2)a- f.) 

a felnőttek alap- és középfokú oktatása szervezeti kereteinek biztosítása A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 78. § 
az alapfokú művészetoktatás feltételeinek szervezése 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 31 §, 
52 § (11) a, 115 § (1) c, 116 § (1) a; 1. sz. 
melléklet Második rész „Normatív hozzájárulás” 

a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek kialakítása A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 6-7. § 
a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő kiskorúak oktatási feltételeinek 
szervezése, az alap- és középfokú iskolai tanulók képesség-, tehetség-, továbbá a 
személyiségvizsgálatával és fejlesztésével, pedagógiai tanácsadással kapcsolatos 
szolgáltatás feltételeinek biztosítása 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 30. § 
(1)-(9), (11)-(13) 
52. §  (6), (11) c.), 121 § (1) 29, 
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet,  
2/2005. ( III. 1) OM rend.  

fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai és iskolai ellátásával kapcsolatos teendők A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 30. § 
(1)-(9), (11-13), 
121 § (1) 29. pont   

a középfokú iskolai felvételekkel összefüggő tájékoztatás illetve a beiskolázással 
kapcsolatos – a Megyei Önkormányzattal kötött – együttműködési megállapodás 
szerinti feladatok végrehajtása 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 87. § 
(1) 
11/1994.  (VI. 24.) MKM. rend. 8. sz. melléklete 

szervezi a városi szintű pedagógiai szolgáltatásokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 36. § 
(1)-(4) 

az intézményekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása, 
feladatainak meghatározása, módosítása, átszervezése, tevékenységük értékelése 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. 
§, 103. §, 104.§, 106. § és 107. §   

intézményvezetők munkaköri leírásának elkészítése A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 54. §, 
55. § és  
102. § (2) e.) 

a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói intézkedések előkészítésében való 
részvétel 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 54. §, 
55. § és 102. § (2) e.); 138/1992. (X.8.) Korm. r. 
5.§ 

A közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és kulturális tevékenységgel összefüggő 
feladatok: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 18/1999 
(VI.18.) 1990. évi LXV tv. 1991. évi XX tv. 1997. 
CXL tv. 

-   a lakosság művelődését szolgáló közösségi színterek     működési feltételeinek 1997. évi CXL tv. 76-80.§, 

   



   

biztosítása, ZMJV 18/1999 (VI.18.) 4§ (9) 
-   a közművelődés helyi irányítása, az iskolák     közművelődési tevékenységének 
szakmai segítése, 

ZMJV 18/1999 (VI.18.)5§ 

- a felnőtt lakosság és az ifjúság számára nyilvános     könyvtári szolgáltatás 
szervezeti és működési     feltételeinek biztosítása, 

1997. évi CXL tv. 60.§ 
53 § (2)-(3), 55 § 

-   kapcsolatot tart a városban élő művészekkel,     érdekvédelmi, szakmai 
szervezetekkel, 

ZMJV 18/1999 (VI.18.) 4§ (5)a 

- a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti ezdeményezéseinek, 
önszerveződéseinek támogatása, a művészeti alkotó munka feltételeinek javítása 
és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, 

1997. évi CXL tv. 76-80.§; 2008. évi XCIX tv. 
3.§ (1) 

- közreműködik a kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődésre, 
társas életre szerveződő közösségek tevékenységét, a lakosság életmódja javítását 
szolgáló kulturális célok megvalósításában, 

1997. évi CXL tv. ZMJV 18/1999 (VI.18.) 4§ b, 

- folyamatosan tájékozódik az öntevékeny művészeti együttesek, csoportok, 
egyesületek, alapítványok tevékenységéről, 

ZMJV 18/1999 (VI.18.) 4§ (5)a 

- figyelemmel kíséri és segíti a peremkerületi ifjúsági klubok, közösségek szakmai 
tevékenységét, körülményeik javítását, 

1997. évi CXL tv. 76.§ (2)b 

- szervezi a nemzeti ünnepek városi szintű rendezvényeit, ZMJV 18/1999. (VI.18.) 4§ (3) b, (4) 
- közreműködik a város nemzetközi kulturális kapcsolatainak szervezésében, ZMJV 18/1999 (VI.18.) 4§ (7)c 

 
Intézményfenntartással kapcsolatos feladatok: 
 

az oktatásért, kultúráért felelős minisztere által elrendelt ágazati, statisztikai 
adatszolgáltatás 

20/1997. (II. 13.) Kormány rendelet 11-12/I. §, 3. 
sz. melléklet; 1997. évi CXL. tv. 

Az ágazati irányításért felelős minisztériumok által elrendelt ágazati felmérések 
elkészítése 

20/1997. (II. 13.) Kormány rendelet 11-12/I. §, 3. 
sz. melléklet; 1997. évi CXL. tv. 

az intézmények (ideértve a Családi Intézetet is) tárgyi, személyi és szakmai 
feltételeinek folyamatos figyelemmel kísérése, elemzése 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 38 § 
(1) 
1. sz. melléklet 1. rész, 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 7. sz. melléklet, 277/1997. (XII. 22.) 
Kormány rendelet 1.§ (8) 

az intézmények (ideértve a Családi Intézetet is) működésével, fenntartásával 
kapcsolatos adatszolgáltatás, elemzések készítése az albizottságok, az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Közgyűlés számára 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102. § 
(2) d.) és  
104. § (4), (6) 

a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése 3/1991. (III.7.) sz. önkormányzati rendelet, 1997. 
évi XXXI. tv. 146. § 147. § és 148§. 

 
Törvényességi felügyelettel összefüggő feladatok: 
 

az intézmények alapító okiratainak, szervezeti és működési 
szabályzatainak, minőségirányítási programjainak felülvizsgálata 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 37. § (4)-(5), 40 § 
(3), (9-10), 102. § (2) d), f) 217/1998. (XII. 30.) Kormány 
rendelet 13/A§; 2008. évi CV. tv. 2.§ (2) ; 4.§ 

a munkatervek végrehajtásának elemzése és a munkáltatói 
intézkedések jogszabályszerűségének vizsgálata 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv.102. §,104. §,54.§ (1) 

 
Ifjúsági feladatok: 
 

segítséget nyújt a diákönkormányzatok tevékenységéhez, érdekérvényesítésük 
hatékonyságának növeléséhez 

1993. tv. LXXIX.tv. 63 § (1), (6), 
102 § (8) 

támogatást nyújt az ifjúsági civil szervezetek létrejöttéhez 1990. évi LXV. tv. 8. §.(5) 
segítséget nyújt a fiatalok egészségvédelmét szolgáló szabadidős és 
sportrendezvények megtartásához 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
4/2008.( II.15.) számú önkormányzati  rendelete 
a 2008. évi költségvetésről 

 
kisegítő, kiegészítő tevékenység: 

- részt vesz az ifjúságpolitikai koncepcióhoz kapcsolódó középtávú intézkedési terv megvalósításában, szorgalmazza 
a partnerek közreműködését, szükség esetén koordinál és gondoskodik a tervben meghatározott határidők 
betartásáról, 

- elkészíti az ifjúság érdekében tett helyi intézkedésekről, azok hatásáról és az ifjúsági cselekvési terv  időszakos 
megvalósulásáról évente a Zalaegerszeg MJV Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága elé kerülő 
előterjesztést,  

- jelez és közvetít a döntéshozók felé, tájékozódik és képviseli a város ifjúságának érdekeit a helyi, regionális és 
országos, miniszteriális színtű fórumokon, meghívásos alapon részt vesz azok munkájában, 

   



   

- ellátja az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az Ifjúsági és Sport Albizottság, a Kulturális Albizottság és a 
Közgyűlés által meghatározott végrehajtási feladatokat, előkészítő tevékenységével segíti a döntéshozatalt, 

- gondoskodik a szakterület rendelkezésre álló pénzeszközei felhasználásának tervezéséről és a rendeltetésszerű 
felhasználásról 

- a pályaorientációs tevékenység hatékonyságát szakmai szervezetek bevonásával is növelve segíti a fiatalok 
pályaválasztását,  

- megszervezi a fiatalokkal foglalkozó szervezetek szakembereinek városi szintű fórumát, az erre való igény alapján,   
- a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményével és az oktatási intézmények gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőseivel együttműködve részt vesz a megelőző gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
koordinálásában, prevenciós programok szervezésében. Munkáját a megelőző tevékenység szereplőivel szoros 
együttműködésben végzi. 

- kiemelt feladata az ifjúsági bűnmegelőzés, ifjúsági őrjárat működtetése a rendőrséggel közösen, annak szakmai 
vezetésével és a drogprevenció hatékonyságának emelése, 

- eseti jelleggel képzéseket szervez a diákönkormányzatban tevékenykedő fiatalok és az ifjúságvédelmi felelősök 
számára, 

- együttműködik a Polgármesteri Hivatal ifjúságot érintő ügyekben illetékes szervezeti egységeivel és 
munkatársaival, 

- pályázatok elkészítése és benyújtása útján igyekszik kiegészítő forrásokat szerezni az ifjúsági feladatok 
finanszírozásának segítésére, 

- ellátja a „Hazavárunk” ösztöndíjjal, a Tanulmányi ösztöndíjjal, a Pécsi Kollégiumi férőhelyekkel és a Tábori 
pályázatokkal kapcsolatos feladatokat. 

 
Az Önkormányzati Törvény, a Sporttörvény és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2002. (II.01.) sz. 
rendelete alapján ellátja a város sporttal, önként vállalt feladatként a városkörnyék diáksporttal kapcsolatos feladatait: 
 

a helyi testnevelési és sportfeladatok és fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása évi I. tv. 55. § (1) bek. a) pont 
javaslatot készít az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények üzemeltetésére évi I. tv. 55. § (1) bek. c) pont 
közreműködik a sportintézmények működtetéséhez szükséges feltételek biztosításában évi I. tv. 55. § (1) bek. c) pont 
gondoskodik a sportpolitikai célkitűzések megvalósításáról, ennek érdekében irányítja,
szervezi és koordinálja a helyi sportszervezetek tevékenységét, 

 évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont 

elkészíti az éves versenynaptárt, a nemzetközi sporttalálkozók éves tervezetét évi CXLV tv. 55. § (3) bek. c) pont 
javaslatot készít a sportágazat éves költségvetésére évi I. tv. 55. § (5) bek.  
közreműködik a diáksport, a szabadidősport, a versenysport és utánpótlás-nevelés,
valamint a turizmus és természetjárás feltételeinek biztosításában 

 évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont 

elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosítását évi I. tv. 55. § (3) bek. c) és f) pont 
segíti az egyesületek, szakosztályok, munkabizottságok sportszakmai munkáját évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont 
szervezi a város, városkörnyék diákolimpiai, iskolák közötti versenyeit, bajnokságait évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont 
közreműködik a városi, alapfokú egyéni és csapatbajnokságok, kupák, tornák
szervezésében, részt vesz a rangos hazai és nemzetközi sportesemények előkészítésében 

 évi I. tv. 55. § (3) bek. c) és d) pont 

sportigazgatási társulás alapján ellátja a városkörnyék diáksport feladatait évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont 
ellátja az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a Diáksport Bizottságok ügyviteli és
gazdálkodási feladatait 

 évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont 

ellenőrzi az önkormányzati támogatások felhasználását évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont 
a helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködik a városi, a megyei és országos
sportszervekkel, sportban érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetekkel 

 évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont 

figyelemmel kíséri az országos, területi pályázatokat, felhívja ezekre az érdekeltek
figyelmét 

 évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont 

mmel kíséri a vagyonnyilvántartással kapcsolatos változásokat. évi I. tv. 55. § (1) bek. c) pont 
 
kisegítő, kiegészítő tevékenység: 
- közgyűlési, bizottsági előterjesztések, tájékoztatók előkészítése, a hozott határozatok végrehajtása 
- ellátja a Sportcsarnok Kft-vel kötött hasznosítási szerződésből adódó szervezési, koordinációs és ellenőrzési feladatokat 
- ellátja a Sportlétesítmények Gondnoksága szakmai felügyeletét 
- közreműködik a létesítmények használatával kapcsolatos igények koordinálásában 
- javaslatot készít a sportszakember lakások bérlőkijelölésére (ZMJV 311/1994. sz. hat. 4. pont) 

 

   



   

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről 
gondoskodjon. 

 
  Határidő: 2011. december 31. 
 Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

 
 
Tárgy: Köztisztviselői teljesítmény-értékeléshez kiemelt célok meghatározása 
 

ZMJVK 284/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal számára 2012. 
évre az alábbi kiemelt célokat határozza meg: 
1. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működése során az egyes szervezeti egységek 

és azokon keresztül a hivatal hatékony és jogszerű működésének biztosítása, a 
feladatok szabályszerű és szakszerű ellátása, az ügyintézés színvonalának 
javítása, a határidők megtartása.  

2. A testületi ülések előkészítésekor a törvényességi és tartalmi követelmények 
maradéktalan betartása, a testületi ülésekkel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
határidőben történő ellátása.  

3.  Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során a folyamatos likviditás, a 
szabályszerűség, a hatékonyság és a takarékossági szempontok együttes 
érvényesítése. 

4.  A hatósági ügyintézés során a törvényességi előírások betartása, ezen belül is az 
ügyintézési határidőknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szerinti megtartása, az ügyféli 
jogok érvényre juttatása és a polgárbarát közszolgálat megvalósítása. 

5. Az önkormányzat számára kötelezően előírt szociális-, egészségügyi és 
sportfeladatok maradéktalan teljesítése, az egészségügyi alapellátás, a szociális 
alap- és szakellátás, a testnevelés és sport helyi rendszerének jó színvonalú 
biztosítása és működtetése. 

6. Az informatikai rendszerek működtetése során a városi portál naprakészségének 
biztosítása. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti 
kapcsolattartásban az informatika által biztosított lehetőségek kihasználása. 

7. Az állami és Európai Uniós támogatások megszerzése, a pályázati források 
szabályszerű felhasználása, valamint dokumentálása. A kockázatok előzetes 
átgondolása és követése a pályázati projektek tervezése és megvalósítása során. 

8. A belső és külső oktatások, képzések tervszerű, racionális és költségtakarékos 
megszervezése. A köztisztviselői menedzsment belső képzésével (módszertan, 
szemlélet) a stratégiai gondolkodásmód elterjedésének segítése. 

9. Kiemelt figyelmet kell fordítani a Deák Ferenc Városépítő Program 
megvalósításának elősegítésére, a munkahelyteremtést, munkahelymegtartást és 
a foglakoztatás fokozását célzó törekvések támogatására. 

10. Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzat által meghirdetett Ökováros 
program megvalósításának elősegítésére, az ezzel kapcsolatos információ-

   



   

áramlás biztosítására, valamint a lakosság környezettudatos magatartásának 
kialakítására. 

11. Az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében nagyobb figyelmet kell 
fordítani a kintlévőségek csökkentésére, a követelések behajtásának 
eredményességére. 

12. Az önkormányzat által elfogadott programokban, koncepciókban meghatározott, 
valamint az éves költségvetésben jóváhagyott fejlesztési és városüzemeltetési 
feladatokat határidőre, a törvényességi, a célszerűségi, hatékonysági és 
költségtakarékossági szempontok figyelembevételével jó minőségben kell 
megvalósítani. 

13. A 2012. évi felügyeleti jellegű pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzések, a 
hivatali belső ellenőrzések alkalmával is elsődleges szempont kell, hogy legyen 
az ellenőrzés segítő, tanácsadó jellege. A költségvetések végrehajtásánál fontos a 
hatékonysági és takarékossági elemek erősítése. 

14. A változó jogszabályi környezet által igényelt megfelelő mértékű rugalmasság.  
 

Határidő: az egyes köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározására 
2011. december 31.  

Felelős:    Dr. Kovács Gábor jegyző a köztisztviselők vonatkozásában 
    Gyutai Csaba polgármester a jegyző vonatkozásában 

 
Tárgy: Együttműködési megállapodás meghosszabbítása a Notre Dame Női Kanonok- és 
Tanító Renddel 
 

ZMJVK 285/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 341/2007. sz. határozata alapján a 
Notre Dame Női Kanonok- és Tanító Renddel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 82. § (6) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására kötött 
együttműködési megállapodás 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„3. Az együttműködési megállapodást 2012. január 1-től 2012. augusztus 31-ig 
terjedő határozott időre kötik a szerződő felek.” 
 
A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Notre Dame Női Kanonok- és Tanító 
Renddel kötött együttműködési megállapodás módosítást és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert azok aláírására. 

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

   



   

Tárgy: Zalaegerszeg és Térsége Belső Ellenőrzési Társulás létrehozása 
 

ZMJVK 286/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése társulási megállapodást köt belső 
ellenőri feladatok köztisztviselők közös foglalkoztatásával történő ellátására 
Becsvölgye, Kiskutas, Nagykutas, Zalacséb, Zalaháshágy és Kispáli Községek 
Önkormányzatának Képviselő-testületével. 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező 
társulási megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy minden társult tag önkormányzat 
polgármesterének aláírását követő 15 napon belül a társulási megállapodást küldje 
meg a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésért felelős kormányhivatalnak. 
 
Határidő:     a megállapodás aláírására: 2011. december 31. 
                      a megállapodás megküldésére: az aláírást követő 15 napon belül 
Felelős:        Gyutai Csaba polgármester 
 

Tárgy: Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszere komplett átalakításának 
megvalósíthatósági tanulmánya 
 

ZMJVK 287/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért „Zalaegerszeg belváros 
közlekedési rendszere komplett átalakításához szükséges megvalósíthatósági 
tanulmányterv” elkészítésével. Felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi 
költségvetésben a tervek elkészítéséhez szükséges 10 MFt pénzügyi fedezetet 
biztosítsa. 
 
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Javaslat a síremlékek védettség alá helyezéséről, illetve annak megszüntetéséről 
döntő munkacsoport létrehozására 
 

ZMJVK 288/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a síremlékek védettség alá helyezésével, 
valamint annak megszüntetésével foglalkozó munkacsoport tagjaként: Horváth István 
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőt, Herczeg András kegyeleti ágazatvezetőt, Stróber 
László c. apátot, Dr. Németh József irodalomtörténészt, valamint Cseke Tibor 
városüzemeltetési osztályvezetőt kéri fel.  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a felkérésről 
értesítse, továbbá felkéri, hogy a munkacsoport javaslata alapján a síremlékek 
védettség alá helyezésére, megszüntetésére vonatkozó előterjesztést terjessze a 
Közgyűlés elé. 
 
Határidő:  2012. április 12. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

   



   

 
Tárgy: Vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervezetek kijelölése a korábban 
oktatási célokat szolgáló ingatlanok esetében 
 

ZMJVK 289/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 0116 hrsz-ú, 
36.803 m2 nagyságú, úttörőtábor megnevezésű (Alsóerdei Szabadidős és Ifjúsági 
Központ) ingatlanra vonatkozóan 2011. november 15-től vagyongazdálkodási 
feladatokkal megbízott szervezetként a Városi Sportlétesítmények Gondnoksága 
(Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.) intézményt jelöli ki. 

 A vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott új szervezet részére a feladatok 
ellátásához a közgyűlés nem biztosít pótlólagos pénzügyi forrásokat az 
önkormányzat költségvetésének terhére. 

 
 A közgyűlés felkéri a Városi Sportlétesítmények Gondnokságát. hogy az 

ingatlan üzemeltetésére vonatkozóan 2011. november 15-től 2012. augusztus 31-
ig terjedő időszakra térítésmentes üzemeltetési szerződést kössön az Apáczai 
Csere János Általános Művelődési Központtal (Zalaegerszeg, Apáczai Csere 
János tér 5.). 

 
 A közgyűlés az ingatlan üzemeltetője részére a feladatellátáshoz szükséges 

finanszírozást továbbra is a korábbi gyakorlatnak megfelelően éves szinten 
biztosítja az önkormányzat 2012. évi költségvetésében. Az ingatlan 
üzemeltetetésével kapcsolatos kiadások az üzemeltetőt terhelik, és a 
hasznosításából származó bevételek is az üzemeltetőt illetik meg. 

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

   felkérésre: Fenyvesi László intézményvezető,  
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága 

 
II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kiscsehi 084/38 hrsz-ú, 7.799 

m2 nagyságú, ipartelep megnevezésű, korábban a Ganz Ábrahám és Munkácsy 
Mihály Szakközépiskola és Szakiskola (Zalaegerszeg, Gasparich u. 24.) oktatási 
és szabadidő központjaként szolgáló ingatlanra vonatkozóan 2011. november 15-
től vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervezetként ZMJV 
Polgármesteri Hivatalát jelöli ki. 

 A vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott új szervezet részére a feladatok 
ellátásához a közgyűlés nem biztosít pótlólagos pénzügyi forrásokat az 
önkormányzat költségvetésének terhére. 

 
 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan üzemeltetésére 

vonatkozóan 2011. november 15-től 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra 
térítésmentes üzemeltetési szerződést kössön a Ganz Ábrahám és Munkácsy 
Mihály Szakközépiskola és Szakiskolával (Zalaegerszeg, Gasparich u. 24.). 

 
 A közgyűlés az ingatlan üzemeltetője részére a feladatellátáshoz szükséges 

finanszírozást továbbra is a korábbi gyakorlatnak megfelelően éves szinten 
biztosítja az önkormányzat 2012. évi költségvetésében. Az ingatlan 

   



   

üzemeltetetésével kapcsolatos kiadások az üzemeltetőt terhelik, és a 
hasznosításából származó bevételek is az üzemeltetőt illetik meg. 

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 5528/125 hrsz-ú, 

30.246 m2 nagyságú, közterület megnevezésű, az Izsák Imre Általános 
Művelődési Központ (Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.) ingatlan területéből 
leválasztásra kerülő Zalaegerszeg 5481/159 hrsz-ú, 9.850 m2 nagyságú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan 2011. november 15-től 
vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervezetként ZMJV Polgármesteri 
Hivatalát jelöli ki. 

 A vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott új szervezet részére a feladatok 
ellátásához a közgyűlés nem biztosít pótlólagos pénzügyi forrásokat az 
önkormányzat költségvetésének terhére. 

 
 A közgyűlés felkéri a polgármestert, a továbbiakban gondoskodjon az ingatlan 

karbantartásáról és hasznosításáról. 
 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 3810/3 hrsz-ú, 24 

m2 nagyságú, bolt megnevezésű, a Kölcsey Gimnázium (Rákóczi u. 49-53.) 
külső portaépületeként szolgáló ingatlanra vonatkozóan 2011. november 15-től 
vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervezetként a LÉSZ Kft-t 
(Zalaegerszeg, Kert u. 39.) jelöli ki. 

 A vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott új szervezet részére a feladatok 
ellátásához a közgyűlés nem biztosít pótlólagos pénzügyi forrásokat az 
önkormányzat költségvetésének terhére. 

 
 A közgyűlés felkéri a LÉSZ Kft-t, hogy az ingatlan üzemeltetésére vonatkozóan 

2011. november 15-től 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra térítésmentes 
üzemeltetési szerződést kössön a Kölcsey Gimnáziummal (Rákóczi u. 49-53.). 

 
 A közgyűlés az ingatlan üzemeltetője részére a feladatellátáshoz szükséges 

finanszírozást továbbra is a korábbi gyakorlatnak megfelelően éves szinten 
biztosítja az önkormányzat 2012. évi költségvetésében. Az ingatlan 
üzemeltetetésével kapcsolatos kiadások az üzemeltetőt terhelik, és a 
hasznosításából származó bevételek is az üzemeltetőt illetik meg. 

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

    felkérésre: Udvar Sándor ügyvezető, LÉSZ Kft. 
 

V. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 4983/19 hrsz-ú, 
15.699 m2 nagyságú, általános iskola megnevezésű (korábban volt Pais Dezső 
Általános Iskola - Zalaegerszeg, Pais D. u. 2.) ingatlanra vonatkozóan 2011. 

   



   

november 15-től vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervezetként a 
LÉSZ Kft-t (Zalaegerszeg, Kert u. 39.) jelöli ki. 

 A vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott új szervezet részére a feladatok 
ellátásához a közgyűlés nem biztosít pótlólagos pénzügyi forrásokat az 
önkormányzat költségvetésének terhére. 

 
 A közgyűlés felkéri a LÉSZ Kft-t, hogy az ingatlan üzemeltetésére vonatkozóan 

2011. november 15-től 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra térítésmentes 
üzemeltetési szerződést kössön a Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskolával 
(Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12.). 

 
 A közgyűlés az ingatlan üzemeltetője részére a feladatellátáshoz szükséges 

finanszírozást továbbra is a korábbi gyakorlatnak megfelelően éves szinten 
biztosítja az önkormányzat 2012. évi költségvetésében. A ingatlan 
üzemeltetetésével kapcsolatos kiadások az üzemeltetőt terhelik, és a 
hasznosításából származó bevételek is az üzemeltetőt illetik meg. 

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

    felkérésre: Udvar Sándor ügyvezető, LÉSZ Kft. 
 

VI. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 201/2 hrsz-ú, 
29.329 m2 nagyságú, köziskola megnevezésű, a Deák Ferenc és Széchenyi István 
Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola (Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.) ingatlan 
területéből leválasztásra kerülő Zalaegerszeg 201/3 hrsz-ú, 5.938 m2 nagyságú, 
beépített terület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan 2011. november 15-től 
vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervezetként ZMJV Polgármesteri 
Hivatalát jelöli ki. 

 A vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott új szervezet részére a feladatok 
ellátásához a közgyűlés nem biztosít pótlólagos pénzügyi forrásokat az 
önkormányzat költségvetésének terhére. 

 
 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan üzemeltetésére 

vonatkozóan 2011. november 15-től 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra 
térítésmentes üzemeltetési szerződést kössön a Deák Ferenc és Széchenyi István 
Szakközép- és Szakiskola, Sportiskolával, illetve szükség szerint a Hevesi 
Sándor Színházzal, a Zala Megyei Önkormányzattal, valamint a Zala Megyei 
Kormányhivatallal annak figyelembevételével, hogy a Zalaegerszeg 201/2 hrsz-ú 
ingatlanon található a Zalaegerszeg 201/2/A hrsz-ú, 890 m2 nagyságú, egyéb 
épület megnevezésű ingatlan a Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszeg, 
Kosztolányi u. 10.) tulajdonában van és a Hevesi Sándor Színház 
díszletraktáraként szolgál. 

 
 A közgyűlés az ingatlan üzemeltetője részére a feladatellátáshoz szükséges 

finanszírozást továbbra is a korábbi gyakorlatnak megfelelően éves szinten 
biztosítja az önkormányzat 2012. évi költségvetésében. A ingatlan 
üzemeltetetésével kapcsolatos kiadások az üzemeltetőt terhelik, és a 
hasznosításából származó bevételek is az üzemeltetőt illetik meg. 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

   



   

 
VII. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Páterdombi Szakképző 

Iskola (Zalaegerszeg, Báthory u. 58.) Zalaegerszeg 0768/11 hrsz-ú, 20.100 
m2 nagyságú, szántó megnevezésű, a Zalaegerszeg 0768/12 hrsz-ú, 20.681 
m2 nagyságú, gazdasági épület, udvar és legelő megnevezésű, a 
Zalaegerszeg 0768/13 hrsz-ú, 28.973 m2 nagyságú, legelő megnevezésű 
(Kispáli út melletti állattenyésztő telep), valamint Zalaegerszeg 0807/5 
hrsz-ú, 37.480 m2 nagyságú, gazdasági épület, udvar, erdő, szántó és 
gyümölcsös megnevezésű (Ságodi Ipartelep mellett található Kertészeti 
telep) ingatlanokra vonatkozóan 2011. november 15-től 
vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervezetként a 
Városgazdálkodási Kft-t (Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.) jelöli ki. 

 A vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott új szervezet részére a 
feladatok ellátásához a közgyűlés nem biztosít pótlólagos pénzügyi 
forrásokat az önkormányzat költségvetésének terhére. 

 
 A közgyűlés felkéri a Városgazdálkodási Kft-t, hogy az ingatlanok 

állagmegóvására és karbantartására vonatkozóan 2011. november 15-től 
2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra térítésmentes üzemeltetési 
szerződést kössön a Páterdombi Szakképző Iskolával (Zalaegerszeg, 
Báthory u. 58.). 

 
2. A közgyűlés az ingatlan üzemeltetője részére a feladatellátáshoz szükséges 

finanszírozást továbbra is a korábbi gyakorlatnak megfelelően éves szinten 
biztosítja az önkormányzat 2012. évi költségvetésében. Az ingatlan 
üzemeltetetésével kapcsolatos kiadások az üzemeltetőt terhelik, és a 
hasznosításából származó bevételek is az üzemeltetőt illetik meg. 

 Az ingatlanon található ingóságok (eszközök, gépek, felszerelések) a 
Páterdombi SZKI tulajdonában és nyilvántartásában maradnak, az 
üzemeltetési szerződés lejáratáig azok felett az iskola rendelkezik. 

 
 Az eszközállomány hasznosításából, értékesítéséből származó bevételeket 

a Páterdombi SZKI felhasználhatja a szakképzési hozzájárulás terhére 
igénybevett támogatás elszámolásával összefüggő fizetési kötelezettségek 
teljesítésére. 

 
 Az ingatlanokon található ingóságok értékesítéséhez a Páterdombi SZKI-

nak előzetesen mindenkor be kell szereznie az önkormányzat, valamint a 
Városgazdálkodási Kft. hozzájárulását annak érdekében, hogy a 
megmaradó eszközállomány továbbra is folyamatosan biztosítsa az 
ingatlan zavartalan állagmegóvását, karbantartását. 

 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
   felkérésre: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
3. A közgyűlés felkéri a Városgazdálkodási Kft-t, hogy az ingatlanon 

található vízműkút és hidroglóbusz üzemeltetésére, illetve a Ságodi 
Ipartelepen található vállalkozások részére történő vízszolgáltatásra 
vonatkozóan a 2011. november 15-től 2012. augusztus 31-ig terjedő 

   



   

időszakra kötendő térítésmentes üzemeltetési szerződésben rögzítse, hogy a 
vízszolgáltatási kötelezettség az üzemeltetési szerződés lejáratáig a vízjogi 
engedély birtokosaként a Páterdombi Szakképző Iskolát terheli. 

 
Határidő:  2011. december 31. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 
   felkérésre: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
4. A közgyűlés felkéri a Páterdombi Szakképző Iskola igazgatóját, hogy tegye 

meg a szükséges intézkedéseket a ságodi Állattenyésztő teleppel 
(Zalaegerszeg 0768/11-13 hrsz) és a Kertészeti teleppel (Zalaegerszeg 
0807/5 hrsz) kapcsolatosan a korábbi évek során a szakképzési 
hozzájárulás terhére igénybevett támogatása elszámolásának 
jogszabályoknak megfelelő lezárása érdekében. 

. 
Határidő:  2012. augusztus 31. 
Felelős:   felkérésre: Páterdombi SZKI igazgatója 

 
5. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ságodi Ipartelep 

vízellátásának hosszú távú biztosítása érdekében a ságodi Kertészeti 
telepen (Zalaegerszeg 0807/5 hrsz) található vízműkút rekonstrukciójára 
vonatkozó tervek elkészítéséről. 

  
 A tervek megrendeléséhez szükséges bruttó 862.500,- Ft összegű pénzügyi 

fedezet az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a beruházási célú 
kiadások között szereplő Szennyvízberuházások és csapadékcsatornák 
feladatok között Projekt előkészítések, tervezések költségvetési soron 
rendelkezésre áll. 

 
Határidő:  tervek elkészítésére: 2012. február 28. 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
6. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Ságodi Ipartelep vízellátásának 

2012. évi rekonstrukciójára vonatkozóan elkészített tervek alapján 
gondoskodjon a rekonstrukcióhoz szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról. 

 
Határidő:  2012. évi költségvetés elfogadása 
Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Környezetvédelmi Világnapokhoz kapcsolódó rendezvények 2012-ben 
 

ZMJVK 290/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Ökováros program 
keretében a környezet- és természetvédelmi világnapok oktatási-nevelési intézmények 
bevonásával történő megünneplését. 

   



   

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor lehetőség 
szerint biztosítson 2 MFt összegű fedezetet az ágazati költségvetés keretében a 
rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. 
 
Határidő:  2012. évi költségvetés jóváhagyása 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása az NYDOP-5.1.1/”B”– 11 kódszámú kiírásra – Űrhajós utcai 
bölcsőde fejlesztése 
 

ZMJVK 291/2011. (XII.21.) sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja pályázat benyújtását a 
Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program NYDOP-5.1.1/B-11 kódszámú, 
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” című kiírására. Nyertes pályázat esetén a 24.376.000,-Ft összegű 
szükséges önerőt a 2012. évi költségvetésében biztosítja.   
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására, valamint nyertes 
pályázat esetén a 2012. évi költségvetés módosítására.   
 
Határidő:  pályázat benyújtására: 2012. január 9. nyertes pályázat esetén: a 

támogatási döntést követő 2012. évi költségvetés módosítás 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

   



   

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 
 

A közgyűlés 2011. december 21-i ülésén tárgyalt  
tájékoztatók 

 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 
 

 az Oktatási, Műveldési és Sport Osztály ágazati irányításához tartozó intézmények 
2012. évi törvényességi ellenőrésének ütemezéséről 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2011. évi kommunikációs tevékenységéről 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatait érintő 2011. évi 

eseményekről 
 a Gazdaságfejlesztési Program 2011. évi teljesüléséről 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott társulások 

2011. évi tevékenységéről 
 
 
 

Tájékoztató a 2011. december 21-i közgyűlés 
zárt ülésén hozott határozatairól 

 
 
Tárgy: Lakásbérleti jogviszonyok visszaállítása 
 
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 292/2011. (XII.21.) számú 

határozatával kettő önkormányzati bérlakásra határozott idejű bérleti szerződést köt. 
 
 
Tárgy: A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet magasabb vezetői beosztására kiírt 
pályázat elbírálása 
  
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 293/2011. (XII.21.) számú 

határozatával Horváth Istvánt 2011. december 30-tól 2016. december 29-ig terjedő 
határozott időtartamra megbízza a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet magasabb 
vezetői feladatainak ellátásával. 

 
 
Tárgy: Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra Mecénása Díj” 
odaítélésére 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 294/2011. (XII.21.) számú 
határozatával „Zalaegerszeg Innovációs Díja”-t adományoz az alábbi szervezeteknek: 
Binax C.C. Kft. és aKozma Kft. 

 „Kultúra Mecénása Díj”-at adományoz Siklósi Vilmos és Siklósi Vilmosné részére. 
 

   



   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2012. I. félévi  

MUNKATERVE 
 

 
TÉLI  SZÜNET 

 
 

2012. február 2. 
 
1. A 2012. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalása 
 (Javasolta: Közgazdasági Osztály)  
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  
      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 
   Településrészi Önkormányzatok 
   Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. január 16. 
 
2. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználási terve 
 (Javasolta: Városüzemeltetési Osztály)  
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester  

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Városüzemeltetési Osztály 
      Az előkészítésben részt vesz:   Gazdasági Bizottság 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és 
Tervezési Bizottság 

 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Településrészi Önkormányzatok 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. január 16. 
 
 

2012. március 8. 
 

1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló 25/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

 (Javasolta: Népjóléti Osztály)  
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Népjóléti Osztály  
      Az előkészítésben részt vesz:    Szociális, Egészségügyi és 

Esélyegyenlőségi Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
  Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 
   Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. február 13. 

   



   

2. A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 (Javasolta: Népjóléti Osztály)  
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Népjóléti Osztály  
      Az előkészítésben részt vesz:    Szociális, Egészségügyi és 

Esélyegyenlőségi Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
  Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 
  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. február 13. 
 
3. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása állami támogatások kiutalása miatt 
 (Javasolta: Közgazdasági Osztály)  
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 
     Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  
     Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi bizottság 
   Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
   Településrészi Önkormányzatok 
     Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. február 13. 
 
4. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi működéséről 
 (Javasolta: Önkormányzati Osztály) 
 Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor jegyző 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  
      Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi bizottság 
  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. február 13. 
 
5. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott 2011. évi döntéseiről  
 (Javasolta: Önkormányzati Osztály)  

 Előterjesztők: érintett bizottságok elnökei 
 Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály   
       Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 
       Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 13. 
 
6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és Zalaegerszeg Kistérség  

Területfejlesztési Stratégiája (2007-2013)  
 (Javasolta: Városfejlesztési és Tervezési Osztály) 

Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 
      Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Városfejlesztési és Tervezési Osztály     
      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 
      Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 13. 
 
 
 
 
 
 

   



   

7.    Közterületek elnevezése 
      (Javasolta: Okmány- és Lakcímnyilvántartó Iroda) 

Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor jegyző 
      Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Okmány- és Lakcímnyilvántartó Iroda     
      Az előkészítésben részt vesz:  Utcaelnevezéseket Előkészítő Szakmai 

Bizottság 
      Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 13. 
 
8. Tájékoztató a Beszerzési Testület 2011. évi munkájáról 
 (Javasolta: Jogi és Közbeszerzési Iroda)  
      Előterjesztő: Sándor Dénes György, a Beszerzési Testület elnöke 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Jogi és Közbeszerzési Iroda 
      Az előkészítésben részt vesz:   Gazdasági Bizottság 
   Pénzügyi Bizottság 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és 
Tervezési Bizottság 

 Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 
Ellenőrző Bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. február 13. 
 
 

2012. április 12. 
 
1. „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek 

adományozása (ZÁRT ÜLÉS) 
 (Javasolta: Önkormányzati Osztály)  
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  
      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 
      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. március 19. 
 
 

2012. május 10. 
 
1. 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
 (Javasolta: Közgazdasági Osztály)  
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály   
      Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi bizottság 
  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
  Településrészi Önkormányzatok 
 Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. április 16. 

 
2. 2011. évi ellenőrzési jelentés az alapító jogán végzett felügyeleti jellegű ellenőrzésekről, 

a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről, valamint az önkormányzat felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek ellenőrzési jelentéseiről 

 (Javasolta: Ellenőrzési Iroda)  
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

      Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Ellenőrzési Iroda   
      Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

   



   

     Pénzügyi Bizottság 
     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 Szociális, Egészségügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság 

 Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. április 16. 
 
3. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 (Javasolta: Zalaegerszeg Városi Gyámhivatal)  
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Zalaegerszeg Városi Gyámhivatal 
  Közigazgatási Osztály 
  Népjóléti Osztály 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti 
Központ  

      Az előkészítésben részt vesz:    Szociális, Egészségügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. április 16. 
 
4. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezetők 2011. évi prémiumának megállapítása, a 
2012. évi üzleti tervek véglegesítése, az ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok és a 
könyvvizsgálók 2012. évi javadalmazásának megállapítása 

 (Javasolta: Polgármesteri Iroda)  
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Polgármesteri Iroda 
  ügyvezetők, vezérigazgató   

      Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 
  Pénzügyi Bizottság 
  Városfejlesztési, Üzemeltetési és 

Tervezési Bizottság 
 Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. április 16. 
 
 

2012. május 11.  
Ünnepi közgyűlés 

 
 

2012. június 21. 
 
1. A 2012. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 
 (Javasolta: Közgazdasági Osztály)  
      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály   
      Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi bizottság 
  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
  Településrészi Önkormányzatok 
      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2012. május 25. 
 

   



   

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. II. félévi munkatervének 
jóváhagyása 

 (Javasolta: Önkormányzati Osztály)  
 Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

 Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 
 Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 
     Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. május 25. 
 
3. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott 

közalapítványok 2011. évi tevékenységéről  
 (Javasolta: Önkormányzati Osztály)  

 Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 
 Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 
     kuratóriumi elnökök 
  Az előkészítésben részt vesz:   Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

       Ellenőrző Bizottság 
Szociális, Egészségügyi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság 

    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
    Gazdasági Bizottság  
     Pénzügyi Bizottság 
 Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. május 25. 
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