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SZEMÉLYI RÉSZ 
 

ZMJVK 60/2017. (IV.13.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése bizottságaiba nem képviselő 

bizottsági tagok megválasztása 

 

ZMJVK 72/2017. (IV.13.) sz. hat. „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro 

Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek 

adományozása (ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 73/2017. (IV.13.) sz. hat. „Sport mecénása díj” adományozása 

(ZÁRT ÜLÉS) 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

ZMJVK 11/2017. (IV.18.) ÖR. az egészségügyi alapellátásról szóló 

1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 12/2017. (IV.18.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

ZMJVK 13/2017. (IV.18.) ÖR. a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. 

(II.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
ZMJVK 52/2017. (IV.13.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 53/2017. (IV.13.) sz. hat. Az egészségügyi alapellátásról szóló 

1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

ZMJVK 54/2017. (IV.13.) sz. hat. A volt ZÁÉV munkásszálló felújítása a 

munkaerőpiaci mobilitást elősegítő, 

kormányzati támogatás igénybevételével 

  

ZMJVK 55/2017. (IV.13.) sz. hat. A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. 

(II.13.) önkormányzati rendelet I. 

negyedévi módosítása 

 

ZMJVK 56/2017. (IV.13.) sz. hat. A Zalaegerszeg és környéke 

csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep 

fejlesztésére létrehozott Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása, továbbá Együttműködési 

Megállapodás módosítása 

 

 ZMJVK 57/2017. (IV.13.) sz. hat. A 15 éves Víziközmű Gördülő Fejlesztési 

Terv (2017- 2031. évek) módosítása, 

illetve a víziközmű vagyonra vonatkozó 

2017. évi felújítási és pótlási terv 

elfogadása 

 

ZMJVK 58/2017. (IV.13.) sz. hat. Keret-megállapodás az ökohatékony 

településfejlesztés és üzemelés terén 

történő együttműködésről 



 

ZMJVK 59/2017. (IV.13.) sz. hat. Zalaegerszeg 0779 hrsz-ú ingatlan 

részterületének hasznosítása napelempark 

céljára 

 

ZMJVK 61/2017. (IV.13.) sz. hat. Hozzájárulás a „Zalaegerszegi Női 

Szalon” névhasználathoz 

 

ZMJVK 62/2017. (IV.13.) sz. hat. A Zala-Depo Kft. 2016. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2016. évi prémiumának megállapítása, a 

2017. évi végleges üzleti terv elfogadása 

 

ZMJVK 63/2017. (IV.13.) sz. hat. Köztéri alkotások elhelyezése 

 

ZMJVK 64/2017. (IV.13.) sz. hat. Kivett saját használatú utak és magánutak 

elnevezése 

 

ZMJVK 65/2017. (IV.13.) sz. hat. Alapítványok támogatása 

  

ZMJVK 66/2017. (IV.13.) sz. hat. Együttműködési megállapodás megkötése 

a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 

Közalapítvánnyal a felsőoktatási ösztöndíj 

támogatás tekintetében 

 

ZMJVK 67/2017. (IV.13.) sz. hat. A Göcseji Múzeum Állami 

Számvevőszéki vizsgálatát követően 

elfogadott intézkedési terv módosítása 

 

ZMJVK 68/2017. (IV.13.) sz. hat. A Tudományos és Technológia Parkban 

található zalaegerszegi 15465/15 hrsz-ú 

ingatlan értékesítése 

 

ZMJVK 69/2017. (IV.13.) sz. hat. Önkormányzati támogató nyilatkozat a 

Modern Városok Program keretében 

Zalaegerszegen létesítendő logisztikai 

központ és konténerterminál 

megvalósításához 

 

ZMJVK 70/2017. (IV.13.) sz. hat. Pályázat benyújtása az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” tárgyú felhívásra 

 

ZMJVK 71/2017. (IV.13.) sz. hat. Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 

2016. évi támogatott munkaerő-

kölcsönzési tevékenységéről 

 

ZMJVK 74/2017. (IV.13.) sz. hat. Flextronics International Kft. 

beruházásához önkormányzati támogató 

nyilatkozat (ZÁRT ÜLÉS) 



 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 A közgyűlés 2017. április 13-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 



SZEMÉLYI RÉSZ 
 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságaiba nem képviselő 

bizottsági tagok megválasztása  

 

ZMJVK 60/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Marton Gézát, a Gazdasági 

Bizottság nem képviselő tagját visszahívja, egyben megválasztja a Műszaki 

Bizottság nem képviselő tagjának 2017. április 13-i hatállyal.  

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2017. április 20. 

 Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Németh Gábort, a Műszaki 

Bizottság nem képviselő tagját visszahívja, egyben megválasztja az Oktatási, 

Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő tagjának 2017. április 13-i 

hatállyal.  

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2017. április 20. 

 Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Ludányi Zsoltot, az Oktatási, 

Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő tagját visszahívja, egyben 

megválasztja a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának 2017. április 13-i 

hatállyal.  

         A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2017. április 20. 

 Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

 

 



Tárgy:  „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek 

adományozása (ZÁRT ÜLÉS)  

 

ZMJVK 72/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Zalaegerszeg Város 

Díszpolgára” kitüntető címet adományoz Szabolcs Péter Munkácsy-díjas 

szobrászművész részére. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe Zalaegerszeg” 

kitüntető címet adományoz Stróber László apát-plébános és Szakály István, a 

Zalaszám-ZAC ügyvezetője részére. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a díjátadás előkészítéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. május 12. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

Tárgy:  „Sport mecénása díj” adományozása (ZÁRT ÜLÉS)  

 

ZMJVK 73/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Sport mecénása díj”-at adományoz a 

Zalakerámia Zrt. részére. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a díjátadás előkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátásról szóló 

1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

R.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

 

Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

3. § 

 

Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

 

4. § 

 

Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 

 

5. § 

 

Az R. 5. mellékletében a 4., a 6., a 7., 10., 11., 19. és 20. sz. védőnői körzet helyébe jelen 

rendelet 5. mellékletében szereplő 4., 6., 7., 10., 11., 19. és 20. sz. védőnői körzet lép. 

 

6. § 

 

Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 

 

7. § 

 

Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 

 



8. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 



1. melléklet a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez

 

 
 

I. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Arany János u. 

Batsányi János u. 

Borbély György u. 

Budai Nagy Antal u. 

Bükkfa u. 

Csillagvölgy u. 

Deák tér 

Dózsa György u. 

Esthajnal u. 

Galamb u. 

Gárdonyi Géza u. 

Gasparich u. 1-9. 

Gasparich u. 2-14. 

Gébárti út 75-től  

Gébárti út 82-től 

Ilosvai u. 

Irinyi János u. 

Jákum Ferenc u. 

Jedlik Ányos u. ua. Babati József u. 

Jégmadár u. 

Jókai Mór u. 

Kabók Lajos u. 

Kert u. 

Kertész u. 

Király u. 

Kölcsey Ferenc u. 

Könyök u. 

Lőrinc barát u. 

Málnás u. 

Mérleg tér 

Mikes Kelemen u. 

Mindszenty J. tér 

Munkácsy Mihály u. 

Nefelejcs u. 

Neszele u. 

Október 6. tér 

Ola u. 

Piac tér 

Pintér Máté u. 

Platán sor 18-44. 

Platán sor 19-25. 

Püspöki Grácián u. 

Rákóczi Ferenc u. 

Sütő u. 

Szeglet u. 

Szilágyi Erzsébet u. 

Vágóhíd u. 

Várkör u. 

Virág Benedek u. 

Vizslaparki út 1-21. 

Vizslaparki út 2-22. 

 

II. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Ady u. 2-18. 

Akácfa u. 

Béke ligeti út 

Berzsenyi út 1-13. és 19-35. 

Berzsenyi út 2-22. 

Berzsenyi út 28-30. 

Bethlen Gábor u. 

Bíró Márton u. 1-57. 

Bíró Márton u. 2-44. 

Bocskai u. 

Dr. Jancsó Benedek u. 

Eötvös köz 

Eötvös u. 

Felsőerdő u. 

Flórián u. 

Iskola köz 

Ispotály köz 

Kazinczy tér 

Kelemen Imre u. 

Kinizsi u. 1-29.  

Kinizsi u. 2-28. 

Kisfaludy u.  

Kossuth Lajos u. 1-19. 

Kossuth Lajos u. 2-32. 

Kosztolányi tér 

Kosztolányi u. 

Kovács K. tér 

Külső-kórház u. 

Mártírok útja 1-45. 

Mártírok útja 2-48. 

Millenium tér 

Őrház u. 

Pázmány Péter u. 

Petőfi u. 26-tól 

Petőfi u. 31-től 

Pózva u. 

Síp u. 

Stadion u.  

Széchenyi tér ua. Kossuth L. tér 

Toldi Miklós u. páratlan 

Tompa u. 

Tüttőssy u. 4-8. 

Vasút u. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Bazitai út 

Becsali hegy 

Becsali út 

Belsőszeg u. 

Budai völgy 

Csáfordi forduló 

Cserhegyi u. 

Csertán Sándor u. 

Déryné u. 

Egry József u.  

Futrinka u. 

Göcseji u. 1-53. 

Göcseji út 55-63. 

Gyümölcsös u. 

Hóvirág u. 

Kilátó u.  

Király-horhos 

Kisbükk dülő 

Kodály Zoltán u. 

Kökény u. 

Landorhegyi út 14-34. 

Landorhegyi út 25-35. 

Magasbükk u. 

Meggyfa u. 

Meredek u. 

Mosoly u. 

Nimród u. 

Szüret u. 

Toposháza út 

Űrhajós u. 

Zalagyöngye u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. számú házi gyermekorvosi körzet  

 

Akácos u. 

Avasárok utca 

Baráth Ferenc u. 

Baross Gábor u. 

Báthori István 

Besenyő u. 

Bíró Márton u. 46-tól 

Bíró Márton u. 59-től 

Cseresznyésszeri út 

Csilla dűlő 

Csörge u. 

Diós u. 

Enikő u. 

Esze Tamás u. 

Farkas Dávid u. 

Fenyő u. 

Gévahegyi út 

Gévavölgyi u. 

Gönczi Ferenc u. 

Hegyi út 

Hevesi u. 

Holub József u. 

Honvéd u. 

Juhász Gyula u. 

Kanizsai u. 

Kazinczy Ferenc u. 

Kinizsi u. 30-tól 

Kinizsi u. 31-től 

Kutilapi u. 

Lukahegyi út 

Margaréta u. 

Öreghegy 

Páterdombi út 

Pipahegyi u. 

Posta út 

Radnóti Miklós u. 

Sashegyi u. 

Szajkó u. 

Szeder köz 

Szegfű u. 

Szövetkezet út 

Tulipán u. 

Wlassics Gyula u. 

Zalai Tóth János u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Alkotmány u. 

Bor út 

Búzavirág u. 

Dalos u. 

Egerszeghegyi út 

Fagyöngy u. 

Folyondár u. 

Gasparich út 11-től 

Gasparich út 16-tól 

Hársas út 

Hegybíró u. 

Hegyközség út 

Hegyoldal u. 

Holdfény u. 

Kápolna hegy 

Kápolna-hegyi út 

Kiscsarit u. 

Kishegyi út 

Kispálhegyi út 

Kispest út 1-11. 

Kispest út 2-16. 

Landorhegyi út 1-19. 

Landorhegyi út 36-60. 

Landorhegyi út 37-51. 

Lankás u. 

Madách u. 2-22. 

Mandulás u. 

Nagycsarit u. 

Nyár u. 

Öregszívhegyi u. 

Ősz u. 

Pais Dezső u. 1-15. 

Pincesor u. 

Platán sor 10-16. 

Platán sor 1-17. 

Puskás Tivadar u. 

Rózsafa út 

Szarkaláb u. 

Szedenik út 

Szívhegyi út 

Táncoslapi u. 

Vadrózsa u. 

Vass Lajos u. 

Vizslaparki út 23-33. 

Vizslaparki út 24-50. 

Zengő u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Balatoni út 

Berzsenyi út 15-17. 

Berzsenyi út 24-26. 

Bóbita u. 

Bozsoki hegy 

Bozsoki út 

Bozsoki-hegyi út 

Bozsoki-völgyi út 

Csácsbozsoki vadászház 

Csácsi hegy 

Csácsi hegyi út 

Csácsi u. 

Csapási u. 

Csiga u. 

Csilla u. 

Csillagfény u. 

Damjanich u. 

Diófa u. 

Domb u. 

Dombalja u. 

Dombtető u. 

Egervári út 

Fácános u. 

Fakopáncs u. 

Flamingó u.  

Fuvar u. 

Fűzfa u. 

Füzike u. 

Gólyadombi u. 

Gólyahír u. 

Hajnóczi József u. 

Halom u. 

Harangvirág u. 

Hétvezér u. 

Holló u. 

Homoktövis u. 

Horizont u. 

Kakukkfű u. 

Kamilla u. 

Kaszaházi u. 

Kis u. 

Kiserdei út 

Klapka György u. 

Levendula u. 

Madárbirs u. 

Malom sétány 

Martinovics u. 

Mező u. 

Nekeresdi út 

Nyári-hegyi út 

Nyerges u. 

Olajátemelő 

Orgona u. 

Ölyvesfalvi u. 

Pacsirta u. 



VII. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Panoráma tér 

Paperdő u. 

Papharaszt u. 

Patak u. 

Patkó u. 

Pitypang u. 

Rigó u. 

Rómer Flóris u. 

Rózsavölgyi u. 

Ságodi út 

Sport u. 

Süveghegy u. 

Szabadság u. 

Szarvas u. 

Szellőháti u. 

Szilvás u. 

Szivárvány tér 

Szó köz 

Tél u. 

Telekalja u. 

Termál u.  

Tó u. 

Toldi Miklós 4-16. 

Tuboly László u. 

Tücsök u. 

Tüttő György u. 

Új út 

Válicka u.  

Vari-kút u. 

Vásártér u. 

Vasvári Pál u. 

Vérmalom 

Verőfény u. 

Viola u.  

Virágzó mező u. 

Zala u. 

Zölderdő u. 

 

 
 

VIII. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Átalszegett u. 11-től 

Átalszegett u. 14-től 

Babits Mihály u. 

Balassi Bálint u. 

Erdész u. 1-től 

Erdész u. 2-76. 

Erkel Ferenc u. 

Fáy András u. 

Fejér György u. 

Goldmark u.  

Gyimesi u. 

Hajnal u. 

Hegyalja u. 12-40. 

Hegyalja u. 3-13. 

VIII. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Ifjúság útja 

Jászai Mari u. 

Köztársaság útja 50-66. 

Köztársaság útja 69-75. 

Lehel u. 

Liszt Ferenc u. 

Mókus u. 

Napsugár u. 

Mészáros Lázár u. 

Sas u. 

Stromfeld Aurél u. 

Vajda Lajos u. 

Varkaus tér 

 

 
 

IX. számú házi gyermekorvosi körzet  

 

Aranyeső u. 

Azáleás u. 

Bodza u. 

Boglárka u. 

Bokor u. 

Borostyán sor 

Buslak puszta 

Cédrus u. 

Cimpóhegyi u. 

Cinke u. 2-12. 

Csutor Imre u. 1.,2.,4.,6. 

Építők útja 

Feltáró u. 

Fügefa utca 

Gálafej major 

Göcseji Pataki F. u. 1-21. 

Göcseji Pataki F. u. 2-14.,  

Határjáró u. 

Havasi gyopár u. 

Hegyalja út 42-60. 

Hosszújánka 

Jánkahegyi u. 

Jázmin u. 

Keresztes utca 

Köztársaság útja 82-104. 

Krókusz u. 

Lépcsősor u. 

Ligetszépe u. 

Nárcisz u. 

Nemzetőr u. 1-17. 

Nemzetőr u. 2-20. 

Nemzetőr utca 32-34. 

Olajmunkás u. 

Öreghegyi út 

Pityke u. 

Rózsadombi u. 

Rövidjánka 

Százszorszép u. 



IX. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Széna tér 

Szeretet u.  

Tuja u. 

Vakaros hegyi út 

Zsák u. 

 

 
X. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Ady Endre u. 

Alsó-Avashegyi utca 

Alsójánkahegyi u. 

Árpád u. 

Átalszegett u. 1-9. 

Átalszegett u. 2-12. 

Avashegy 

Avashegyi u. 

Bajcsy Zs. tér 

Bánya u. 

Barka u.  

Bartók Béla u. 

Batthyány L. u. 

Bem József u. 

Bokréta u. 

Borbély György köz 

Botfa u. 

Botfy u. 

Czobor Mátyás u.  

Csalogány u. 

Csány tér 

Csillagfürt u. 

Dísz tér 1-5. 

Dísz tér 2-6. 

Dobó Katalin u. 

Fecske u. 

Fehérhegyi u. 

Gerle u. 

Gesztenyési u. 

Göcseji út 2-től 

Hoffhalter Rudolf u. 

Hunyadi János út 

József Attila u. 

Karácsonyhegyi út 

Katona József u. 

Kikelet u. 

Kossuth Lajos u. 19-61. 

Kossuth Lajos u. 34-64. 

Kőris utca 

Kút u. 

Liliom u. 

Május 1. u. 

Mártírok útja 47-től 

Mártírok útja 50-től 

Mátyás Király u. 

Móricz Zsigmond u. 

Napkelet u. 

Napraforgó u.  

Orsolya tér 

Orsolya u. 

Ördöngős völgy 

Perczel Mór u. 

Petőfi köz 

Petőfi u. 1-29. 

Petőfi u. 2-24. 

Petúnia u. 

Rózsás u. 

Szállítók útja 

Szekeresvölgyi u. 

Szent László u. 

Szőlőskert u. 

Takarék köz 

Táncsics Mihály u. 

Tomori Pál u. 

Tóth Árpád u. 

Tőzike u. 

Tüttőssy u. 7. és 10-20. 

Várberki u. 

Volán u. 

Vörösmarty Mihály u. 

Zárda u. 

Závodszky István u. 

Zrínyi Miklós u. 

 

 
 

XI. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Áfonya u. 

Akácfa sor 

Andráshida u. 

Apátfa u. 

Árnyas u. 

Béke u. 

Bekeháza 

Berek u. 

Bíbor u. 

Citromfű u. 

Cserfa u. 

Csillagh László tér 

Csonttető u. 

Dombos u. 

Dukai Takács Judit u. 

Ebergényi u. 

Ebergényi út 

Égerfa u. 

Erzsébethegyi út 

Falumúzeum u. 

Felsődűlő u. 

Fenyves köz 

Fenyvesalja u. 

Gábor Áron u. 

Gát u. 

Gazdaság u. 

Gébárti út 1-73. 



XI. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Gébárti út 2-80. 

Gógán malom 

Gógánhegy 

Gógánhegyi út 

Gógánvölgyi út 

Gyár u. 

Gyík u. 

Harmat u. 

Hársfa u. 

Hatházi u. 

Helikon u. 

Hock János u. 

Iskola u. 

Jegenyés u. 

Kápolna szer 

Karácsony Sándor u. 

Kaszás u. 

Katica u. 

Körmendi u. 

Kövecses 

Kutasi u. 

Liget u. 

Lovász u. 

Lőtéri u. 

Majori u. 

Malom u. 

Móra Ferenc u. 

Mura u. 

Muskátli u. 

Novák Mihály u. 

Nyíres u. 

Öveges József u. 

Perlaki u. 

Peteli-hegyi út 

Rét u. 

Rozmaring u. 

Rózsa u. 

Szélhordta út 

Szendrei Júlia u. 

Szent István u. 

Szentmártoni u. 

Szirom u. 

Szőlőhegyi u. 

Tavasz u.  

Teskándi u. 

Tölgyfa u. 

Újhegyi út 

Vadvirág u. 

Városvég u. 

Virágszer u. 

Vorhotai u. 

Völgyi u. 

 

 

 

 

 

XII. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Apáczai Csere János tér  

Alsóerdei u. 

Ciklámen u. 

Csendes u. 

Erdész u. 78-82. 

Göcseji Pataki Ferenc u. 23-31. 22-24. 

Gyöngyvirág u. 

Hegyalja u. 15-69. 

Izzó u. 

Köztársaság útja 1-67. 

Köztársaság útja 2-48. 

Köztársaság útja 74-80. 

Köztársaság útja 77-89. 

Nemzetőr u. 22-30., 19. 

Pálóczi Horváth Ádám u. 1-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez 

 
 

I. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Béke u. 

Bekeháza 

Bíbor u. 

Csapási u. 

Csillagfény u. 

Diófa u. 

Ebergényi u. 

Ebergényi út 

Fácános u. 

Fakopáncs u. 

Falumúzeum út 

Flamingó u. 

Fuvar u. 

Fűzfa u. 

Gyár u. 

Hajnóczi József u. 

Hársfa u. 

Helikon u. 

Hock János u. 

Kabók Lajos u. 

Kamilla u. 

Karácsony Sándor u. 

Kertész u. 

Malom u. 

Martinovics u. 

Móra Ferenc u. 

Mura u. 

Muskátli u. 

Nefelejcs u. 

Orgona u. 

Paperdő u.  

Patak u. 

Perlaki u. 

Pitypang u. 

Platán sor 18-44.  

Platán sor 19-25.  

Rigó u. 

Rózsa u. 

Szellőháti u. 

Szendrei Júlia  

Szilágyi Erzsébet u. 

Szilvás u. 

Tavasz u. 

Telekalja u. 

Termál u. 

Tó u. 

Tuboly L. u. 

Új út 

Vágóhíd u. 

Városvég u. 

Vasvári Pál u.  

Viola u. 

 
 

II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Akácfa sor 

Arany János u. 1-67. 

Árnyas u. 

Barka u. 

Batsányi János u. 

Borbély György u. 

Búzavirág u. 

Citromfű u. 

Csillagfürt u. 

Dalos u. 

Dombos utca 

Dózsa György u. 

Egerszeghegyi út 

Fagyöngy u. 

Felsődűlő u. 

Fenyves köz 

Fenyvesalja u. 

Flórián u.  

Folyondár u. 

Gárdonyi Géza u. 

Gasparich Márk u. 1-9.  

Gasparich Márk u. 2-14. 

Gerle u. 

Gógánhegy 

Gógánhegyi út 

Gógánvölgyi út 

Harmat u. 

Hegybíró u. 

Holdfény u.  

Jókai u. 1-43. 

Jókai u. 2-36. 

Kápolna hegy 

Kaszás u. 

Kelemen Imre u. 

Kert u. 

Lankás u. 

Lőrinc barát u. 

Lőtéri u. 

Mikes Kelemen u. 1-23.  

Mikes Kelemen u. 2., 10-20. 

Ola u. 

Öregszívhegyi u. 

Petúnia u. 

Pincesor u. 

Pintér Máté u. 

Püspöki Grácián u. 

Rákóczi u. 10-64.  

Rákóczi u. 17-47. 

Rozmaring u. 

Síp u. 

Szekeresvölgyi u. 



II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Szélhordta út 

Vadrózsa u. 

Virág Benedek u. 

Zengő u. 

 

 
 

III. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Ady Endre u. 20-tól  

Ady Endre u. 49-től  

Botfy u. 

Csány tér 

Göcseji út 1-33.  

Kisfaludy u. 1-19. 

Kossuth Lajos u. 19-61.  

Mártírok útja 47-től, 50-től 

Petőfi köz 

Petőfi u. 1-19.  

Petőfi u. 2-16  

Takarék köz 

Táncsics Mihály u.  

Vizslaparki út 2-32.  

Vörösmarty Mihály u.  

 

 
 

IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Alsó-Avashegyi u. 

Avashegy 

Avashegyi u. 

Berzsenyi u. 13-19.  

Botfa u. 

Dísz tér 

Fehérhegyi u. 

Gesztenyés u. 

Karácsony-hegyi út 

Kosztolányi tér 

Kosztolányi út 

Olajmunkás u. 10-14. 

Pázmány Péter u. 

Rózsás u. 

Tüttőssy u. 

Várberki út 

 

 

 

 
 

V. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Átalszegett út 23-27. 

Göcseji u. 35-45-49-51-53.  

Vizslaparki út 23-33.  

 

 
 

VI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Alsójánkahegyi u. 

Árpád u. 

Bajcsy Zs. tér 

Bánya u. 

Bartók Béla u. 

Bem József u. 

Bokréta u. 

Dobó Katalin u. 

Hosszú-jánka 

Hunyadi János u. 2-12. 

Jánkahegy 

József Attila u. 

Katona József u. 

Kikelet u. 

Kossuth L. u. 32-62.  

Kőris u. 

Kút u. 

Liliom u. 

Mátyás Király u.  

Móricz Zsigmond u. 

Napkelet u. 

Napraforgó u. 

Orsolya tér 

Orsolya u. 

Ördöngős völgy 

Perczel Mór u. 

Rövid-jánka 

Szállítók útja 

Szent László u. 

Szőlőskert u. 

Tomori Pál u. 

Tóth Árpád u. 

Tőzike u. 

Volán u. 

Zárda u. 

Zrínyi Miklós u. 

 

 
 

VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Akácos u. 

Avasárok u. 

Baráth Ferenc u. 

Báthori u. 

Bíró Márton u. 46-tól  

Bíró Márton u. 55-től  

Csilla dűlő 

Diós u. 

Enikő u. 

Farkas Dávid u. 

Fenyő u.  

Gévahegyi út 



VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Gévavölgyi u. 

Gönczi Ferenc u. 

Hevesi u. 

Honvéd u. 

Juhász Gyula u. 

Kanizsai u. 

Kazinczy Ferenc u. 

Kinizsi u. 24-től  

Kinizsi u. 31-től  

Margaréta u. 

Páterdombi út 

Pipahegyi u. 

Radnóti Miklós u. 

Sashegyi u. 

Szajkó u. 

Szeder köz 

Szegfű u. 

Tulipán u. 

Wlassics Gyula u. 

Zalai Tóth János u. 

 

 
VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Babati János u. ua. Jedlik Ányos u. 

Bóbita u. 

Bozsoki hegy 

Bozsoki út 

Bozsoki-hegyi út 

Bozsoki-völgyi u. 

Bükkfa u. 

Csácsbozsoki Vadászház 

Csácsi hegy 

Csácsi u. 

Csácsi-hegyi út 

Csiga u. 

Csilla u. 

Csillagvölgy u. 

Damjanich u.  

Domb u. 

Dombalja u. 

Dombtető u. 

Egervári u. 

Esthajnal u. 

Füzike u. 

Gógán malom 

Gólyadombi u. 

Gólyahír u. 

Halom u.  

Harangvirág u. 

Hétvezér u. 

Holló u. 

Homoktövis u. 

Horizont u. 

Ilosvai u. 

Irinyi János u. 

VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Jégmadár u. 

Kakukkfű u. 

Király u. 

Kiserdei út 

Klapka György u. 

Kölcsey u. 

Levendula u. 

Madárbirs u. 

Málnás u. 

Malom sétány 

Mező u. 

Nekeresdi út 

Neszele u. 

Nyári-hegyi út 

Nyerges u. 

Olajátemelő 

Ölyvesfalvi u. 

Pacsirta u. 

Panoráma tér 

Papharaszt u. 

Patkó u. 

Rommer Flóris u. 

Rózsavölgyi u. 

Ságodi út 

Sport u. 

Süveghegy u. 

Szabadság u. 

Szarvas u. 

Szivárvány tér 

Szó köz 

Tél u. 

Tücsök u. 

Tüttő György u. 

Válicka u. 

Vari-kút u.  

Vásártér u. 

Vérmalom 

Verőfény u. 

Virágzó mező 

Zala u. 

Zölderdő u. 

 

 

 

 
IX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Alkotmány u.  

Arany János u. 69-71. 

Gasparich u. 11-25.  

Jókai u. 45-51.  

Landorhegyi út 1-13. 

Madách Imre u. 16-22.  

Mikes Kelemen u. 4-8.  

 

 



X. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Aranyeső u. 

Csertán Sándor u. 

Déryné u. 

Gasparich u. 16-24. 

Havasi gyopár u. 

Jázmin u. 

Landorhegyi út 2, 4, 4/A, 14,  14/A, 14/B,15, 16, 

16/A, 17, 18, 18/A, 18/B.  

Ligetszépe u. 

Nárcisz u. 

Platán sor 1-17/A. 

Platán sor 2-16. 

Puskás Tivadar u. 

Százszorszép u. 

Űrhajós u. 

 

 
 

XI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Babits M. u.  

Csalogány u. 

Erkel Ferenc u.   

Fáy András u. 

Fecske u. 

Hajnal u. 1, 2, 3.  

Hegyalja u. 2-34. 

Hegyalja u. 3-13. 

Ifjúság útja 1-13.  

Ifjúság útja 2-16.  

Jászai Mari u. 

Köztársaság útja 12-48.  50/A-E.  

Olajmunkás u. 20/A-56.  

Olajmunkás u. 7-57.  

Pesti Barnabás u. 2-6.  Mészáros Lázár u. 

Sas u. 1-9.  

Sas u. 2-34. 

 

 
 

XII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Áfonya u. 

Andráshida u. 

Apátfa 

Berek u. 

Cserfa u. 

Csillagh László tér 

Csonttető u. 

Dukai T. Judit u. 

Égerfa u. 

Erzsébethegyi út 

Gábor Áron u. 

Gát u. 

Gazdaság u. 

Gébárti út  

XII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Gyík u. 

Hatházi út  

Iskola u. 

Jegenyés u. 

Kápolna szer 

Katica u. 

Körmendi út 

Kövecses u. 

Kutasi út 

Liget u. 

Lovász u. 

Majori u. 

Novák Mihály u. 

Nyíres u. 

Öveges J. u. 

Peteli-hegyi út 

Rét u. 

Szent István u. 

Szentmártoni u. 

Szirom u. 

Szőlőhegyi út 

Teskándi út 

Tölgyfa u. 

Újhegyi út 

Vadvirág u. 

Virágszer 

Vorhotai út 

Völgyi út  

Zalaboldogfa 

 
XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Átalszegett u. 29-167.  

Átalszegett u. 6-118.  

Balassi Bálint u. 

Bodza u.  

Ciklámen u. 12/A/B/C. 

Cinke u. 

Csendes u. 19-43.  

Csendes u. 20-34.  

Erdész u. 1-től  

Erdész u. 2-76. 

Goldmark u.  

Závodszky István u. 1/C-27. 

Závodszky István u. 20-46.  

Gyimesi u. 

Hoffhalter Rudolf u. 

Köztársaság útja 19-67.  

Köztársaság útja 50-66.  

Lehel u.  

Liszt Ferenc u. 

Napsugár u. 

Nemzetőr u. 32.-től 

Stromfeld Aurél u.  

Vajda Lajos u. 

Varkaus tér 



 
XIV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Alsóerdei út 

Azáleás u. 

Bazitai u. 

Becsali hegy 

Becsali út 

Belsőszeg u. 

Budai völgy 

Búslakpuszta 

Csáfordi forduló 

Cserhegyi út 

Egry József u. 2-10.  

Futrinka u. 

Göcseji út 16-tól  

Göcseji út 55-63. 

Gyöngyvirág út 

Gyümölcsös u. 

Hársas u. 

Hóvirág u. 

Izzó u. 

Kápolna-hegyi út 

Kilátó u. 

Király-horhos 

Kisbükk dülő 

Kökény u. 

Landorhegyi út  20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 24, 23, 33. 

Lépcsősor u.  

Magasbükk u. 

Meggyfa u. 

Meredek u. 

Mosoly u. 

Nimród u. 

Szüret u. 

Toposháza u. 

Zalagyöngye u. 

 
XV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Balatoni út 

Budai Nagy Antal u. 

Deák tér 

Jákum u. 

Kaszaházi út  

Könyök u. 

Mérleg tér 

Munkácsy u. 

Piac tér 

Rákóczi u. 2-8. és 1-15. 

Sütő u. 

Mindszenty József tér 

Szeglet u. 

Várkör 

Kiskutas 

Kispáli 

Nagykutas 

Nagypáli 

 
XVI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Bor út 

Gasparich u. 26-tól  

Gasparich u. 27-től   

Hegyközség u. 

Hegyoldal u. 

Kiscsarit u. 

Kishegyi u 

Kispálhegyi u. 

Kispest u. 1-11.  

Kispest u. 2-16.  

Kodály Zoltán u. 1-13.  

Landorhegyi út 19-21, 25-31, 35-51.  

Landorhegyi út 26-60.   

Madách Imre u. 2-14.  

Mandulás u. 

Nagycsarit u. 

Nyár u.  

Ősz u. 

Pais Dezső u. 1-15.  

Rózsafa u. 

Szarkaláb u. 

Szedenik út 

Szívhegy 

Szívhegyi út 

Táncoslapi u.  

Vass Lajos u. 

 

 
XVII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Átalszegett u. 1-21.  

Besenyő u. 

Boglárka u. 

Bokor u. 

Cédrus u. 

Cimpóhegyi u. 

Czobor Mátyás u.  

Csendes u. 1-18.  

Cseresnyésszeri u. 

Csörge u. 

Esze Tamás u. 

Feltáró u. 

Fügefa u. 

Gálafej major 

Göcseji út 2-12. 

Hegyi út 

Keresztes u. 

Köztársaság útja 1-17.  

Köztársaság útja 2-10.  

Krókusz u. 

Kutilapi u.  

Lukahegyi u. 

Május 1. u. 

Olajmunkás u. 1-5.  

Olajmunkás u. 2-8. és 16-20. 



XVII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Öreghegy 

Öreghegyi út 

Pityke u. 

Posta út 

Rózsadombi u. 

Széna tér 

Szeretet u. 

Szövetkezet u. 

Tuja u. 

Vakaroshegyi út 

Závodszky István u. 1/A, 1/B.  

Závodszky István u. 2-18.  

Zsák u. 

 

 
XVIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

  

Akácfa u. 

Batthyány Lajos u. 

Berzsenyi u. 20-22. 

Berzsenyi u. 26-30. 

Bíró M. u. 38-44. 

Dr. Jancsó Benedek u. 

Felsőerdő u. 

Galamb u. 

Kis u. 

Külső-kórház u. 

Október 6. Tér 

Őrház u. 

Pózva u. 

Stadion u. 1.  

Stadion u. 2-8.  

Vasút u. 

 

 

 

 
 

XIX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Borostyán sor 

Ciklámen u. 1-9. és 2-10. 

Csutor Imre u. 

Göcseji P. Ferenc u. 

Határjáró u. 

Hegyalja u. 15-től  

Hegyalja u. 36-tól  

Köztársaság útja 68-80.  

Nemzetőr u. páratlan oldal; 2-30.  

Pálóczi Horváth Ádám u. 

 

 

 

 

 

 

XX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Ady Endre u. 1-47. 

Ady Endre u. 2-18.  

Balatoni út 3.  

Berzsenyi út 1-11.  

Berzsenyi út 2-18.  

Borbély György köz 

Eötvös köz 

Eötvös u. 

Iskola köz 

Ispotály köz 

Kazinczy tér  

Kisfaludy u. 2-18.  

Kossuth Lajos u. 1-19.  

Kovács Károly tér 

Mártírok útja 1-45.  

Mártírok útja 2-48.  

Millenium tér 

Széchenyi tér ua. Kossuth L. tér 

Tompa u. 

Vizslaparki u. 34-102.  

Vizslaparki út 1-21. 

 

 

 
 

XXI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Apáczai Csere János tér 

Átalszegett u. 169-173.  

Építők útja 

Erdész u. 78-86.  

Fejér György u. 

Köztársaság útja 69-től  

Köztársaság útja 82-től  

Mókus u. 

 

 

 
XXII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Baross Gábor u. 

Béke-ligeti út 

Berzsenyi út 21-35.  

Bethlen Gábor u. 

Bíró Márton u. 1-51. 

Bíró Márton u. 2-36. 

Bocskai István u. 

Holub József u. 

Kinizsi u. 1-29.  

Kinizsi u. 2-22.  

Petőfi u. 18-32.  

Petőfi u. 21-49.  

Toldi Miklós u.  

 

 



 

 

3. melléklet a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet az 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelethez” 

 

 

ISKOLAFOGÁSZATI KÖRZETEK 

 

I. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (9-12. évf.) 

 Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium (9-12. évf.) 

 

Általános Iskola: 

 Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (1-8. évf.) 

 Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium (nyolcosztályos tagozat 1-4 oszt.) 

 Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

 

 

II. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Béke ligeti Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény (9-12. évf.) 

 

Általános Iskola: 

1. Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola 

2. Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskolája 

3. Béke ligeti Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény (1-8. évf.) 

 

Óvoda: 

 Szent Család Óvoda 

 Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Csillag közi Székhelye 

 Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Napsugár utcai Tagóvodája 

 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi utcai Tagóvodája 

 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája 

 

 

III. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

(9-12. évf.) 

 

 

Általános Iskola: 

 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Dózsa György Tagiskolája 



 

 

 Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 Izsák Imre Általános Iskola 

 

Óvoda: 

 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Szivárvány téri Tagóvodája 

 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Kis utcai Székhelye 4 óvodai csoportja 

 

 

IV. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

1. Zalaegerszegi SZC Csány László Szakgimnáziuma 

2. Zalaegerszegi SZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Kinizsi 

utcai Telephely 

 

Általános Iskola: 

3. Egervári László Általános Iskola Zalaszentiváni Tagintézménye 

4. Teskándi Csukás István Általános Iskola 

 

Óvoda: 

 Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodája 

 Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvodája 

 Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Radnóti utcai Székhelye 

 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Ságodi Telephelye 

 Teskándi Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda 

 Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda 

 

 

V. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium (9-12. évf.) 

 

Általános Iskola: 

 Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 

 Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium (7-8. évfolyam) 

 Nagykapornaki Általános Iskola 

 

Óvoda: 

- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvodája 

- Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodája 

- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Bazitai Telephelye 

- Nagykapornaki Óvoda 

- Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Szent László utcai Tagóvodája 

 

 

 

 



 

 

VI. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 School of Business Szakgimnázium és Szakközépiskola Zalaegerszeg 

 Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

Általános Iskola: 

 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola  

 Csertán Sándor Általános Iskola (Alsónemesapáti) 

 

Óvoda: 

 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Űrhajós utcai Székhelye 

 

VII. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma 

 Zalaegerszegi SZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

 

IX. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Zalaegerszegi SZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

 

Óvoda: 

 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Kis utcai Székhelye (8 csoport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. melléklet a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez 

 

I. számú vegyes fogorvosi körzet 

Béke utca 

Bekeháza 

Bor út 

Bükkfa u. 

Csapási utca 

Csillagfény u. 

Csillagvölgy u. 

Diófa utca 

Dombos utca 

Ebergényi út 

Ebergényi utca 

Esthajnal u. 

Fácános utca 

Fakopáncs u. 

Falumúzeum utca 

Flamingó u. 

Fuvar u. 

Fűzfa utca 

Füzike u. 

Gólyadombi u. 

Gyár utca 

Hajnóczi József utca 

Hársfa utca 

Helikon utca 

Hock János utca 

Ilosvai utca 

Irinyi J. utca 

Jákum Ferenc utca 

Jedlik Ányos utca ua. Babati J. utca 

Jégmadár u. 

Kabók Lajos utca 

Kakukkfű u. 

Kamilla u. 

Karácsony Sándor utca 

Kert utca 

Kertész utca 

Király utca 

Kiserdei út 

Könyök utca 

Málnás u. 

Malom utca 

Martinovics utca 

Móra Ferenc utca 

Mura utca 

Muskátli utca 

Nefelejcs utca 

Neszele utca 

Orgona utca 

Paperdő utca 

Patak utca 

Perlaki utca 

Pitypang u. 

Platán sor 

I. számú vegyes fogorvosi körzet 

Rigó utca 

Rózsa utca 

Ságodi út 

Szellőháti utca 

Szendrei Júlia utca 

Szilágyi Erzsébet utca 

Szilvás utca 

Tavasz utca 

Telekalja utca 

Termál u. 

Tó utca 

Tuboly László u. 

Tücsök u. 

Új út 

Vágóhíd utca 

Vasvári Pál utca 

Verőfény u. 

Viola u. 

 
II. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Arany János utca 

Batsányi utca 

Borbély György utca 

Dózsa György utca 

Flórián utca 

Gárdonyi Géza utca 

Gasparich Márk utca 

Jókai utca 

Kelemen Imre utca 

Kisbucsa 

Kispálhegyi út 

Lőrinc barát utca 

Mikes Kelemen utca 

Ola utca 

Pintér Máté utca 

Püspöki Grácián utca 

Rákóczi Ferenc utca 

Síp utca 

Virág Benedek utca 

 

 
III. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Ady Endre utca 

Borbély György köz 

Botfy utca 

Göcseji út 

Külsőkórház u. 

Vizslaparki utca 

Böde 

Hottó 



 

 

 

IV. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Akácfa sor 

Árnyas utca 

Árpád utca 

BajcsY Zs. tér  

Bánya u. 

Barka u. 

Bartók Béla utca 

Bem József utca 

Bíbor u. 

Bokréta út 

Búzavirág utca 

Citromfű u. 

Czobor Mátyás u. 

Csillagfürt u. 

Dalos u. 

Dobó Katalin utca 

Egerszeghegyi út 

Fagyöngy utca 

Felsődűlő u. 

Fenyvesalja utca 

Fenyves köz 

Folyondár utca 

Gerle u. 

Gógánhegy + Gógánmalom 

Gógánhegyi út 

Gógánvölgyi u. 

Harmat utca 

Hegybíró utca 

Holdfény u. 

Hunyadi János u. 

Ispotály köz 

József Attila utca 

Kaszás utca 

Katona József utca 

Kossuth Lajos tér 

Kossuth Lajos utca 

Kút utca 

Lankás utca 

Lőtéri utca 

Május 1. u. 

Mártírok útja 

Mátyás király utca 

Móricz Zsigmond utca 

Olajmunkás u. 

Orsolya tér 

Orsolya utca 

Öregszívhegyi utca 

Perczel Mór utca 

Petúnia u. 

Pincesor utca 

Szállítók útja 

Szekeresvölgyi u. 

Szélhordta út 

Szent László utca 

IV. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Takarék köz 

Táncsics utca 

Tomori Pál utca 

Tóth Árpád utca 

Tőzike utca 

Vadrózsa utca 

Városvég u. 

Volán utca 

Vörösmarty utca 

Zárda utca 

Zengő utca 

Zrínyi M. utca 

 
 

 

 

 

V. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Bekeháza 

Béke-ligeti utca 

Berzsenyi Dániel u. 

Bethlen Gábor utca 

Bocskai utca 

Egervári utca 

Felsőerdő utca 

Gyöngyvirág utca 

Kiskutas 

Kosztolányi Dezső u. 

Kosztolányi tér 

Nagykutas 

Nekeresdi utca 

Pázmány Péter utca 

Rózsafa utca 

Toldi Miklós utca 

Tüdőkórház 

Virágzómező utca 

 
 

VI. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Akácos utca. 

Avasárok utca 

Baross Gábor utca 

Báthori utca 

Bíró Márton utca 

Csilla-dülő 

Diós u. 

Enikő u. 

Farkas Dávid utca 

Fenyő utca 

Gévahegyi utca 

Gévavölgyi út 

Gönczi Ferenc utca 

Hevesi u. 

Holub József u. 



 

 

VI. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Honvéd utca 

Juhász Gyula utca 

Kanizsai u. 

Kaszaházi út 

Kazinczy utca 

Kinizsi Pál utca 

Levendula u. 

Malom sétány 

Margaréta utca 

Olajátemelő 

Panoráma tér 

Papharaszt u. 

Páterdombi utca 

Pipahegyi u. 

Radnóti utca 

Rózsavölgyi u. 

Sashegyi u. 

Szajkó utca 

Szeder köz 

Szegfű utca 

Tulipán utca 

Baráth Ferenc u. 

Vásártér 

Wlassics Gyula utca 

Zala utca 

Zalai Tóth János 

 

 
VII. számú vegyes fogorvosi körzet 

Balatoni utca 

Batthyány L. utca 

Bóbita utca 

Bozsoki hegy 

Bozsoki utca 

Bozsoki-hegyi út 

Bozsoki-völgyi út 

Budai Nagy Antal utca 

Csácsbozsoki Vadászház 

Csácsi hegy 

Csácsi hegyi út 

Csácsi utca 

Csiga u. 

Csilla utca 

Damjanich M. utca 

Deák Ferenc tér 

Domb utca 

Dombalja utca 

Dombtető utca 

Galamb utca 

Gólyahír utca 

Halom utca 

Homoktövis utca 

Horizont utca 

Harangvirág utca 

Hétvezér utca 

VII. számú vegyes fogorvosi körzet 

 
Holló u 

Kápolna hegy 

Kápolnahegyi utca 

Kis utca 

Klapka Gy. utca 

Kölcsey Ferenc utca 

Madrábirs utca 

Mérleg tér 

Mező utca 

Munkácsy Mihály utca  

Nyári-hegyi út 

Nyerges utca 

Október 6. Tér 

Ölyvesfalvi utca.  

Pacsirta utca 

Patkó utca 

Petőhenye 

Piac tér 

Rómer Flóris utca 

Sport u. 

Stadion utca 

Süveghegy u. 

Szabadság tér ua. Mindszenty tér 

Szabadság utca 

Szarvas utca 

Szivárvány tér 

Szó köz 

Tél u. 

Tüttő György utca 

Válicka utca 

Vari-kút utca 

Várkör utca 

Zölderdő u. 

 

 
VIII. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Alsónemesapáti 

Landorhegyi utca 

Stromfeld Aurél utca 

 

 
IX. számú vegyes fogorvosi körzet 

 
  

Alkotmány utca   

Alsóerdei út   

Azáleás u.   

Bazitai út   

Becsali hegy   

Becsali út   

Belsőszeg utca   

Budai Völgy   

Csáfordi forduló   

Cserhegyi út   

Csertán Sándor u.   

Déryné utca   



 

 

IX. számú vegyes fogorvosi körzet 

 
  

Egry József utca   

Futrinka u.   

Gyümölcsös u.   

Hegyközség utca   

Hegyoldal utca   

Hóvirág utca   

Izzó u.   

Kilátó u.   

Király-horhos   

Kiscsarit utca   

Kisbükk dűlő   

Kispest utca   

Kodály Zoltán utca   

Kökény utca   

Madách Imre utca   

Magasbük u.   

Mandulás u.   

Meggyfa u.   

Meredek u.   

Mosoly u.   

Nagycsarit utca   

Nimród u.   

Nyár utca   

Ősz utca   

Pais Dezső utca   

Puskás Tivadar utca   

Szarkaláb u.   

Szívhegyi út   

Szüret utca   

Táncoslapi út   

Toposháza utca   

Űrhajós utca   

Zalagyöngye utca   

 

 
X. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Átalszegett utca 

Balassi Bálint utca 

Csalogány u. 

Csendes utca 

Fecske u. 

Fejér György utca 

Köztársaság útja 

Sas utca 

Varkaus tér 

 

 
XI. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Alsó-Avashegyi utca 

Alsójánkahegyi utca 

Avashegy 

Avashegyi utca 

Botfa utca 

Erdész utca 

XI. számú vegyes fogorvosi körzet 

 
Erkel Ferenc utca 

Fáy András utca 

Fehérhegyi u. 

Gesztenyési utca 

Goldmark utca 

Závodszky István utca 

Gyimesi utca 

Hajnal utca 

Hoffhalter Rudolf u. 

Hosszújánka 

Ifjúság útja 

Kishegyi út 

Lehel utca 

Lépcsősor u. 

Liszt Ferenc utca  

Mókus utca 

Napraforgó u. 

Napsugár utca 

Ördöngős völgy 

Pálóczi Horváth Ádám 

Rózsás utca 

Rövid Jánka 

Vajda Lajos utca 

Várberki utca 

 

 
XII. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Apáczai Csere János tér 

Babits Mihály utca 

Ciklámen utca 

Csutor Imre utca 

Építők útja 

Határjáró utca 

Hegyalja utca 

Jánkahegy 

Jászai Mari utca 

Kikelet utca 

Kőris utca 

Liliom utca 

Napkelet utca 

Nemzetőr utca 

Pesti Barnabás u. ua. Mészáros Lázár u.  

Szőlőskert utca 

 

 

 



 

 

 
XIII. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Akácfa utca 

Besenyő utca 

Bodza u. 

Bokor u. 

Borostyán sor 

Buslakpuszta 

Cédrus u. 

Cimpóhegyi u. 

Cinke u. 

Cseresnyésszer 

Csörge utca 

Dísz tér 

Dr. Jancsó Benedek u. 

Esze Tamás utca 

Fügefa utca 

Gálafej 

Göcseji Pataki Ferenc utca  

Hársas 

Hegyi út 

Karácsonyhegyi út 

Keresztes utca 

Kisfaludy utca 

Kutilapi utca 

Lukahegyi út 

Öreghegy 

Öreghegyi  út 

Őrház utca 

Petelihegyi 

Petőfi köz 

Petőfi utca 

Posta út 

Pózva utca 

Széna tér 

Szeretet u. 

Szövetkezet útja 

Tüttőssy utca 

Vakaroshegyi út 

Vasút utca 

Vérmalom 

Zsák u. 

 

 
XIV. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Áfonya utca 

Andráshida út 

Apátfa út 

Berek utca 

Csány tér 

Cserfa utca  

Csillagh László tér 

Csonttető u. 

Dukai Takács Judit utca 

Égerfa utca 

Eötvös köz 

XIV. számú vegyes fogorvosi körzet 

 
 Eötvös utca 

 Erzsébethegyi út 

 Gábor Áron utca 

 Gát utca 

 Gazdaság út 

 Gébárti út  

 Gógán malom 

 Gyík u. 

 Hatházi út 

 Iskola köz 

 Iskola utca 

 Jegenyés utca 

 Kápolnaszer 

 Katica utca 

 Kazinczy tér 

 Kovács Károly tér 

 Körmendi út 

 Kövecses 

 Kutasi út 

 Liget utca 

 Lovász u. 

 Majori út 

 Millenium tér 

 Novák M. utca 

 Nyíres utca 

 Öveges József utca 

 Rét utca 

 Sütő utca 

 Széchenyi tér 

 Szedenik utca 

 Szeglet utca 

 Szent István utca 

 Szentmártoni utca 

 Szirom u. 

 Szőlőhegyi út 

 Teskándi út 

 Tompa utca 

 Tölgyfa utca 

 Újhegyi út 

 Vadvirág utca 

 Virágszer 

 Vorhotai út 

 Völgyi út 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XV. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Aranyeső u. 

Boglárka u. 

Feltáró u. 

Havasi gyopár u. 

Krókusz u. 

Jázmin u. 

Ligetszépe u. 

Nárcisz u. 

Pityke u. 

Rozmaring u. 

Rózsadombi u. 

Százszorszép u. 

Tuja u. 

Vass Lajos u. 

Babosdöbréte 

Misefa 

Nagykapornak 

Orbányosfa 

Teskánd 
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5. melléklet a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 

 
4. sz. védőnői körzet 

 

Balatoni út 14-től végig 

Balatoni út 5-től végig 

Berzsenyi Dániel utca 15-17. 

Berzsenyi Dániel utca 26. 

Bóbita utca 

Csácsbozsoki vadászház 

Csácsi hegy 

Csácsi utca 

Csácsi-hegyi út 

Cserlaphegyhát dűlő 

Csiga utca 

Csilla utca 

Damjanich utca 

Domb utca 

Dombalja utca 

Dombtető utca 

Gólyahír utca 

Halom utca 

Harangvirág utca 

Hét vezér utca 

Holló utca 

Homoktövis utca 

Horizont utca 

Klapka György utca 

Madárbirs utca 

Nyári-hegyi út 

Nyerges utca 

Olajátemelő 

Pacsirta utca 

Patkó utca 

Peteli-hegyi út 

Púposdomb út 

Rómer Flóris utca 

Sport utca 

Szarvas utca 

Széperdő utca 

Szivárvány tér 

Szó köz 

Tüttő György utca 

Vari-kút utca 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. sz. védőnői körzet 

 

Akácos utca 

Avasárok utca 

Baráth Ferenc u.  

Baross Gábor utca 

Báthori István utca 

Besenyő utca 

Bethlen Gábor utca 

Bocskai István utca 

Cseresznyésszeri út 

Csilla dűlő 

Csörge utca 

Enikő utca 

Esze Tamás utca 

Farkas Dávid utca 

Fenyő utca 

Gévahegyi út 

Hegyi út 

Hevesi utca 

Kinizsi Pál utca 2-66-ig 

Kinizsi Pál utca 7-73-ig 

Kinizsi Pál utca 95-től végig 

Kutilapi utca 

Lukahegyi út 

Öreghegy 

Öreghegyi út 

Páterdombi utca 

Pipahegyi út 

Pityke út 

Posta utca 

Szajkó utca 

Szövetkezet utca 

Toldi Miklós utca 

Tuja sor 

Zalai Tóth János utca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. sz. védőnői körzet 

 

Alsó-Avashegyi utca 

Alsójánkahegyi út 

Árpád utca 

Bajcsy-Zsilinszky tér 

Bánya utca 

Bartók Béla utca 

Bem József utca 

Bokréta út 

Borbély György köz 

Botfa utca 

Czobor Mátyás utca 

Dobó Katalin utca 

Jánkahegyi út 1-5-ig 

József Attila utca 

Katona József utca 

Kikelet utca 

Kőris utca 

Kút utca 

Liliom utca 

Május 1. utca 

Mátyás király utca 

Móricz Zsigmond utca 

Napkelet utca 

Olajmunkás utca 

Orsolya tér 

Orsolya utca 

Ördöngős völgy 

Perczel Mór utca 

Rövidjánka 

Szállítók útja 

Szent László utca 

Szőlőskert utca 

Tomori Pál utca 

Tóth Árpád utca 

Tőzike utca 

Volán utca 

Zárda utca 

Zrínyi Miklós utca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. sz. védőnői körzet 

 

Átalszegett utca 11-23-ig 

Babits Mihály utca 

Erkel Ferenc utca 

Fáy András utca 

Fügefa utca 

Hajnal utca 

Hegyalja utca 2-40-ig 

Hegyalja utca 3-13-ig 

Hosszú-Jánka 

Ifjúság útja 

Jánkahegy 2-tól végig 

Jánkahegy 7-től végig 

Jászai Mari utca 

Keresztes utca 

Köztársaság útja 52-66-ig 

Mészáros Lázár utca 

Pálóczi Horváth Ádám utca 

Sas utca 

Sugár utca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. sz. védőnői körzet 

 

 

Aranyeső utca 

Azáleás utca 

Bodza utca 

Bokor utca 

Borostyán sor 

Búslak puszta 

Cédrus utca 

Cimpóhegyi utca 

Cinke utca 

Csutor Imre utca 

Építők útja 

Feketerigó utca 

Forrás utca 

Gálafej major 

Gálafeji utca 

Göcseji Pataki F. utca 1-21-ig 

Göcseji Pataki F. utca 2-20-ig 

Határjáró utca 

Havasigyopár utca 

Hegyalja utca 42-től végig 

Jázmin utca  

Köztársaság útja 82-től végig 

Lejtős utca 

Ligetszépe utca 

Nárcisz utca 

Nemzetőr utca 1-19-ig 

Nemzetőr utca 2-20-ig 

Nemzetőr utca 32-34-ig 

Olajfa utca 

Sövény utca 

Százszorszép utca 

Széna tér 

Szeretet utca 

Vakaros-hegyi út 

Zsák utca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. sz. védőnői körzet 

 

Áfonya utca 

Andráshida út 

Apátfa utca 

Béke utca 11-23-ig 

Bekeháza 

Cserfa utca 

Dukai Takács Judit utca 

Falumúzeum utca 

Gát utca 

Gazdaság utca 

Gábor Áron utca 

Gébárti út 1-71. 

Égerfa utca 

Hatházi utca 

Hock János utca 1-től végig 

Iskola utca 

Jegenyés utca 

Körmendi út 

Kövecses utca 

Kutasi utca 

Liget utca 

Malom utca 

Mura utca 

Muskátli utca 

Novák Mihály utca 

Nyíres utca 

Öveges József utca 

Rét utca 

Perlaki utca 1-13-ig 

Rózsa utca 

Szent István utca 

Szentmártoni utca 

Vadvirág utca 

Zalaboldogfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. sz. védőnői körzet 

 

Akácfa sor 

Árnyas utca 

Barka utca 

Berek utca 

Bíbor utca 

Borostyán utca 

Citromfű utca 

Csillagfürt utca 

Csillagh tér 

Csonttető 

Csonttető utca 

Dombos utca 

Ebergényi utca 

Erzsébethegyi út 

Felsődűlő utca 

Fenyvesalja utca 

Garázs sor 

Gerle utca 

Gógánhegyi út 

Gógánvölgyi utca 

Gyár utca 

Gyík utca 

Harmat utca 

Hársfa utca 

Helikon utca 

Hock János utca 2-től végig 

Kápolna utca 

Karácsony Sándor utca 

Kaszás utca 

Katica utca 

Lankás utca 

Lovász utca 

Lőtéri utca 

Móra Ferenc utca  

Perlaki utca 15-től végig 

Petúnia utca 

Rozmaring utca 

Szekeresvölgyi utca 

Szélhordta utca 

Szendrei Júlia utca 

Szirom utca 

Szőlőhegyi utca 

Tavasz utca 

Teskándi út 

Tölgyfa utca 

Újhegyi út 

Városvég utca 

Virágszer utca 

Vorhotai utca 

Völgyi út 

Zengő utca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. melléklet a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 
„6. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez” 

 

 

Az iskolavédőnői körzetbe sorolt köznevelési intézmények 

 

 Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

 Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola 

 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 

 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Béke ligeti Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

 Izsák Imre Általános Iskola 

 Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 

 Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 

 Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

 Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma 

 Zalaegerszegi SZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Zalaegerszegi SZC Csány László Szakgimnáziuma 

 Zalaegerszegi SZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 School of Business Szakgimnázium és Szakközépiskola Zalaegerszeg 

 

 

Területi védőnői körzetbe sorolt intézmény 

 

Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. melléklet a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 
„7. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez” 

 

Az iskolaorvosi körzetbe sorolt köznevelési intézmények 

 

 Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

 Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola 

 Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 

 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Béke ligeti Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

 Izsák Imre Általános Iskola 

 Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 

 Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 

 Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

 Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma 

 Zalaegerszegi SZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Zalaegerszegi SZC Csány László Szakgimnáziuma 

 Zalaegerszegi SZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 School of Business Szakgimnázium és Szakközépiskola Zalaegerszeg 

 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 

 Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda 

 Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda 

 Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda 

 Szent Család Óvoda 

 Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 

 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelete  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. §-ában, 39. § (3) 

bekezdésében, 41. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 44-45. §-ában, 46. § (3) 

bekezdésében, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § 

(1) bekezdés n) pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában, 59. § (2) bekezdésében, 62. § (1) 

bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 

120. § (1) bekezdés d) pontjában, 143. § (4) bekezdés f) pontjában, a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 33. §-ában, 34. § (1) bekezdés c) pontjában, 34. § (2) 

bekezdésében, 92. §-ában, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket 

rendeli el: 

 

1. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 8. § (3) 

bekezdés 1., 4., 7., 12. és 21. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

[Az önkormányzat helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében önként 

vállalt feladatai különösen:] 

„1. a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati 

rendeletben meghatározott önkéntes feladatvállalás útján nyújtott ellátások biztosítása, 

4. a Fiatal Családok Otthonáról, az első lakáshoz jutók támogatásáról, valamint a családok 

otthonteremtési kedvezményének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletekben 

foglaltak szerint a lakáshoz jutás támogatása, 

7. külön önkormányzati rendeletek alapján a közterületi rend és tisztaság védelméről való 

gondoskodás, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározása,   

12. külön önkormányzati rendeletek és határozatok alapján a köznevelésben, különös 

tekintettel a szakképzésben és a felsőoktatásban tanulók támogatása,    

21. külön önkormányzati határozatok alapján az ökováros koncepció megvalósítása, valamint 

külön önkormányzati rendeletek alapján a környezet védeleméről való gondoskodás,” 

 

(2) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6) A Közgyűlés felhatalmazása alapján a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 

szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás az önkormányzatok 

tulajdonában álló szennyvízközmű vagyon önkormányzati fejlesztése során – a vagyon 

műszaki és gazdaságossági szempontból egységes működtetése érdekében – szakmailag 

koordinál, gazdasági és műszaki felügyeletet gyakorol.” 

 

2. § Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A közgyűlés hatáskörébe tartozó választást, kinevezést, vezetői megbízást – amennyiben 

jogszabály másként nem rendelkezik – az ágazatilag illetékes bizottság készíti elő. Az 



 

 

előkészítés során a jelölteket, a pályázókat a bizottság meghallgathatja, több jelölt, pályázó 

esetén sorrendet állíthat fel. A bizottság dönt a benyújtott pályázatok érvényességének vagy 

érvénytelenségének megállapításáról. A javaslatot a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.” 

 

3. § (1) Az R. 48. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[48. § Pénzügyi Bizottság 

(3) Véleményezi:] 

„a) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló 

tervezeteit, valamint az éves költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadást, 

  

(2) Az R. 48. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(6) Megtárgyalja a könyvvizsgálói jelentést.” 

 

4. § (1) Az R. 50. § (7) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 [50. § Műszaki Bizottság 

(7) Átruházott hatáskörben dönt:] 

„d) a mezőgazdasági rendeltetésű földterületek után fizetendő haszonbér, valamint a 

rekreációs célú földhasználati díj mértékének megállapításáról,”  

 

(2) Az R. 50. § (7) bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki: 

 „j) a településrendezési eszköz tervezetének tárgyalásos eljárás vagy állami főépítészi eljárás 

keretében történő egyeztetése során beérkezett partnerségi vélemények elfogadásáról vagy el 

nem fogadásáról.”    

  

5. § (1) Az R. 51. § (4) bekezdés 4. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

[51. § Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

(4) A Bizottság átruházott hatáskörei:] 

„4. jóváhagyja a múzeumi digitalizálási stratégiát, 

 

(2) Az R. 51. § (4) bekezdés 26. és 27. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„26. a fenntartó megkeresésére véleményt alkot a fenntartó vagyonkezelésében lévő, az 

önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő köznevelési intézmények 

megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatban, 

27. dönt az önkormányzat közigazgatási területén működő iskolák intézményi tanácsába 

történő delegálásról,” 

 

6. § Az R. 54. § (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[54. § Gazdasági Bizottság 

(4) Véleményezi:] 

„b) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló 

tervezeteit, valamint az éves költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadást, 

 

7. § Az R. 55. § (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[55. § Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 

(4) Átruházott hatáskörben dönt:] 

„b) azokban a kérdésekben, amelyeket a települési támogatásról és a gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló, a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátásokról szóló, a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló, 

továbbá a Fiatal Családok Otthonáról szóló önkormányzati rendeletek a hatáskörébe utalnak,” 



 

 

 

8. § (1) Az R. 65. § (1) bekezdés i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[65. § (1) A polgármester átruházott hatáskörei:]   

„i) Saját hatáskörben engedélyezheti a mindenkori éves költségvetési törvényben 

meghatározott értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes 

teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen volt, továbbá az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott behajthatatlan 

követelések törlését.” 

 

(2) Az R. 65. § (1) bekezdés m) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

m) Ellátja azokat a feladat- és hatásköröket, amelyeket a települési támogatásról és a 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló, a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló, a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló, 

a Fiatal Családok Otthonáról szóló, az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 

szóló, a családok otthonteremtési kedvezményének helyi szabályozásáról szóló, a nehéz 

helyzetbe került természetes személyek lakáshitel-törlesztésének támogatásáról szóló, az 

egészségügyi alapellátásról szóló, a „Nemzedékek kézfogása” elnevezéssel az újszülött 

gyermekek, a házasságot kötő fiatal párok és az alacsony nyugdíjjal rendelkezők 

támogatásáról szóló, a városi címer és zászló használatának rendjéről szóló, valamint a fás 

szárú növények telepítésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletek a 

hatáskörébe utalnak.” 

 

9. § Az R. 76. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) Az éves költségvetési rendelet módosításának szabályait az államháztartásról szóló 

törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet, az 

önkormányzati költségvetési rendelet, valamint az önkormányzat költségvetése tervezési és 

zárszámadása elkészítési rendjéről szóló belső szabályzat tartalmazza.” 

 

10. § Az R. 77. § (1) bekezdés a) és e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[77. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a hivatal látja el. E körben különösen]  

„a) Jogszabályban előírt módon és időben elkészíti az éves költségvetési beszámolót, az 

időközi költségvetési jelentést, az időközi mérlegjelentést és a gyorsjelentést. 

e) Biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi és eredmény szemléletű könyvvitelének 

szabályszerű vezetését, kialakítja számlarendjét, kötelező irányelveket határoz meg az 

önkormányzat egységes számviteli rendjének kialakításához.”   

   

11. § Az R. 78. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) A jegyző az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről az Ellenőrzési Osztály 

útján gondoskodik.” 

 

12. § Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

13. § Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.    

 



 

 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti az R. 8. § (3) bekezdés 6. pontja, 50. § (3) bekezdés b) pontjában „a 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosításával,” szövegrész, 51. § (4) bekezdés 3., 15., 20. és 

22.  pontja, 51. § (17) és (20) bekezdése, 55. § (4) bekezdés g) pontja, 65. § (6) bekezdése. 

(3) Hatályát veszti a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról szóló 

33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet.      

  

  

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



 

 

 

1. melléklet a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat jelzőszámai 

 

Számlaszámok: 

11749008-15432704 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzforgalmi bankszámla 

Zalaegerszeg 

11749008-15432704-07180000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Fedezet Biztosítási számla, 

Zalaegerszeg 

11749008-15432704-06080000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Bérlakások értékesítési lebonyolítási 

számla, Zalaegerszeg  

11749008-15432704-05120000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Állami hozzájárulások elszámolási 

számla, Zalaegerszeg 

11749008-15432704-03540000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla, 

Zalaegerszeg 

11749008-15432704-08970000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla, 

Zalaegerszeg 

11749008-15432704-08800000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyéb bevételek elszámolási számla, 

Zalaegerszeg 

11749008-15432704- 03610000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Bírság beszedési számla, 

Zalaegerszeg 

11749008 – 15432704- 03780000 

        Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Pótlék számla,  

        Zalaegerszeg 

1749008 – 15432704- 08660000 

        Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Termőföld bérbeadásából származó 

jövedelemadó számla Zalaegerszeg 

11749008- 15432704- 04400000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Idegen bevételek elszámolási számla 

11749008-15432704-06530000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Letéti Számla, Zalaegerszeg 

11749008 – 15432704- 02130000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Vegyes elkülönített számla, 

Zalaegerszeg 

11749008 – 15432704- 10040007 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Céltámogatás lebonyolítási számla, 

Zalaegerszeg 

11749008- 15432704- 1010008 

A Széchenyi terv lakásprogramja keretében támogatott Zalaegerszeg, Mártírok u.13-15. 

sz. alatti szociális bérlakások építésénél a saját erő elkülönítésére, a támogatás lehívására, 



 

 

valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla 

 

11749008-15432704- 10130005 

A Széchenyi terv lakásprogramja keretében támogatott Zalaegerszeg, Platán sor 38. sz. 

alatt a volt „Nőtlen tiszti szálló” átalakításával költségalapon meghatározott lakbérű 38 

lakásos bérlakóház kialakításához a saját erő elkülönítésére, támogatás lehívására, 

valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla 

11749008- 15432704 – 10070004 

A helyi építészeti értékek védelmének finanszírozására szolgáló számla 

11749008- 15432704 – 10080003 

Környezetvédelemi alap kiadások finanszírozására szolgáló számla 

11749008- 24900155 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakásépítési alap számla 

11749008-15432704-03920000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata talajterhelési díj beszedési számla 

11749008-15432704-03470000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata államigazgatási eljárási illeték 

beszedési számla 

11749008-15432704-03090000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tartózkodási idő után idegenforgalmi 

adó beszedési számla 

11749008-15560263 

A Kohéziós Alapból elnyert támogatás és saját erő igénybevételével Zalaegerszeg és 

környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésének elkülönített 

finanszírozására szolgál 

11749008-15432704-10250000 

Zalaegerszeg, Mikes K. u. 4. szám alatti lakások termofor kéménnyel kapcsolatos projekt 

bevételei és kiadásai elkülönített nyilvántartására szolgáló számla 

11749008-15432704-10300002 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület-felügyelete által kivetett és 

befizetett helyszíni bírságok forgalmának lebonyolítására szolgál. 

11749008-15560263-08350000 

A Kohéziós Alap Projekt bevételi és kiadási pénzforgalmának lebonyolítására szolgál. 

11751494-35215886         

Zalaegerszeg MJV Devizaszámla 

 EUR alapú devizaszámla. Az EUR-ban történő befizetésekre illetve az EUR-ban történő 

kifizetésekre szolgál. 

11749008-15432704-10720008 

  Zalaegerszeg MJV „Inkubátorház 

11749008-15432704-10730007 

  Zeg. MJV. Belváros Rehabilitációs program 

11749008-15432704-10750005 

  Zalaegerszegi Isk. Informatikai fejl. 

11749008-15432704-10760004 

  Zeg. MJV Önkormányzata Kártya számla 

11749008-16898516     

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Pénzforgalmi 

bankszámla                            

11749008-15432704-10780002             Tipegő Bölcsőde Zeg. TÁMOP-6.1.2. 

A TÁMOP-6.1.2/11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- 



 

 

lokális színterek pályázat kiadásainak és bevételeinek elkülönített elszámolására szolgál. 

11749008-15432704-10770003             Űrhajós Bölcsőde Zeg. TÁMOP-6.1.2. 

A TÁMOP-6.1.2/11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- 

lokális színterek pályázat kiadásainak és bevételeinek elkülönített elszámolására szolgál. 

111749008-15432704-10790001           Zeg.MJV Önk. TÁMOP-3.1.11-12/2. szla. 

A TÁMOP-3.1.11-12/2. Óvodafejlesztés pályázat kiadásainak és bevételeinek 

elkülönített elszámolására szolgál. 

11749008-15432704-10800007             Zeg.MJV Önk. TÁMOP-3.2.1.A-11/2. szla. 

A TÁMOP-3.2.1.A-11/2. Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi 

együttműködések kialakítása pályázat kiadásainak és bevételeinek elkülönített 

elszámolására szolgál. 

11749008-15432704-10810006  Oktatási kincstári finanszírozási alszámla 

A 2012. december 31-én megszűnő oktatási intézmények december 31-i átutalt 

számlaegyenlegeinek jóváírására szolgáló alszámla 

11749008-15432704-10820005    Szakképzési kincstári finanszírozási alszámla 

A 2012. december 31-én megszűnő szakképző intézmények december 31-i átutalt 

számlaegyenlegeinek jóváírására szolgáló alszámla 

11749008-15432704-10830004   Zeg.Önk.TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0023 

„Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a 

Kölcsey Ferenc Gimnáziumban” című, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0023 jelű pályázattal 

kapcsolatos pénzmozgások elkülönítésére szolgáló alszámla 

11749008-15432704-10840003  Zeg. Önk TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 alszámla 

 Az „Egymásra hangolva” elnevezésű TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 jelű pályázattal 

kapcsolatos pénzmozgások elkülönítésére szolgáló alszámla 

11749008-15432704-10850002  Zeg. ÁMK-k megszűnése miatti alszámla 

 A 2013. július 31-én megszűnt Iszák Imre ÁMK és Öveges József ÁMK pénzforgalmi 

számláikon a megszűnés időpontjában fennálló számlaegyenlegek átvezetésére 

megnyitott alszámla 

11749008-15432704-10860001  Zeg. Funkcióbővítő város-rehabilitáció alszámla 

 Az NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005 számú város-rehabilitációs pályázattal kapcsolatos 

pénzmozgások elkülönítésére szolgáló alszámla 

11749008-15432704-10870000 Zalaegerszeg Stadionfejlesztés alszámla 

A ZTE stadionfejlesztéshez nyújtott támogatásból megvalósuló fejlesztéshez 

kapcsolódó pénzmozgások elkülönített nyilvántartására szolgál. 

11749008-15432704-10880009 Zalaegerszeg MJV.Önk. Közfoglalk.tám.számla 

Az önkormányzat részére a közfoglalkoztatási programhoz nyújtott támogatás 

elkülönítésére szolgál. 

 11749008-15432704-10890008 „ÁROP-1.A.3-2014-2014-0078” alszámla 

Az „ÚJ ESÉLY – Együttműködési program Zalaegerszeg Járás települései számára” 

elnevezésű ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0078 jelű pályázattal kapcsolatos bevételek és 

kiadások elkülönített nyilvántartására szolgál. 

11749008-15432704-10900004 „TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0006” alszámla 

A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0006 jelű Pannon-Tudás-Park projekt 

bevételeinek és kiadásainak elkülönített nyilvántartására szolgál. 

 11749008-15432704-0495000 Helyi jövedéki adó alszámla 

Magánfőző által tárgyévben előállított párlat után bevallás alapján fizetendő adó 

beszedésére és nyilvántartására szolgál. 

 11749008-15432704-02440000 Építményadó alszámla 

 Az építmények után fizetendő adó beszedésére és nyilvántartására szolgál.  

 11749008-15432704-02820000 Magánszemélyek kommunális adója alszámla 



 

 

A magánszemélyek által fizetendő kommunális adó beszedésére és nyilvántartására 

szolgál. 

11749008-15432704-10910003 TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 FOGL.PAK alszámla 

         A TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 jelű Vállalkozások igényeire alakuló foglalkoztatás- 

         fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban projekt   bevételeinek és  

         kiadásainak elkülönített nyilvántartására szolgál. 

 11749008-15432704-10920002 TOP-6.1.5-15-ZL1 IP.TER.FELTÁRÓ ÚT alszámla 

A TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 jelű Ipari területeket feltáró utak kialakítása  

Zalaegerszegen projekt bevételeinek és kiadásainak elkülönített nyilvántartására 

szolgál. 

 11749008-15432704-10930001 TOP614-15-ZL1-2016-00001 SMARTCITY alszámla 

A TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 jelű Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése 

a „Smart City” eszközrendszerével  projekt  bevételeinek és  kiadásainak   elkülönített  

            nyilvántartására szolgál. 

 11749008-15432704-10940000 TOP632-15-ZL1-2016-00001 ZALA HOLTÁG  

          alszámla 

A TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 jelú Zöld Zala-part – Zala holtág revitalizációja és  

         rekreáció célú vízparti sétány projekt bevételeinek és  kiadásainak   elkülönített      

         nyilvántartására szolgál. 

 11749008-15432704-10950009 TOP632-15-ZL1-2016-00002 GÉBÁRTI TÓ alszámla 

A TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 jelű A Gébárti–tó és környékének rekreációs,  

         szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra projekt bevételeinek és  kiadásainak 

elkülönített  nyilvántartására szolgál. 

 11749008-15432704-10960008 TOP621-15-ZL1-2016-00001 AHIDA ÓVODA  

            alszámla 

A TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00001 jelű Andráshidai óvoda építése projekt 

bevételeinek és  kiadásainak elkülönített  nyilvántartására szolgál. 

 11749008-15432704-10970007  TOP621-15-ZL1-2016-00002 PETŐFI OVBŐ alszámla  

           A TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00002 jelű Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő 

Petőfi Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai 

tagóvodájának fejlesztése projekt bevételeinek és kiadásainak elkülönített 

nyilvántartására szolgál. 

11749008-15432704-10980006 TOP621-15-ZL1-2016-00003 KODÁLY ÓVODA  

         alszámla 

A TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00003 jelű Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda – Kodály 

Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése projekt bevételeinek és kiadásainak elkülönített 

nyilvántartására szolgál. 

11749008-15432704-10990005 TOP621-15-ZL1-2016-00004 NAPS.BÖLCS alszámla 

           A TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 jelű Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár 

utcai Bölcsőde fejlesztése projekt bevételeinek és  kiadásainak elkülönített             

nyilvántartására szolgál. 

14749008-15432704-11000004 TOP621-15-ZL1-2016-00005 MIKESÓVODA  

           alszámla 

          A TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00005 jelű Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda  

          Mikes Kelemen utcai tagóvodájának fejlesztése projekt bevételeinek és kiadásainak  

          elkülönített nyilvántartására szolgál. 

11749008-15432704-11010003 TOP632-15-ZL1-2016-00003 VIZSLAPARK alszámla 

          A TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 jelű Városi terek élhetővé tétele – Vizslapark 

          rekonstrukció projekt bevételeinek és  kiadásainak   elkülönített nyilvántartására  

         szolgál. 



 

 

11749008-15432704-11020002  TOP614-15-ZL1-2016-00002 FALUMÚZEUM  

          alszámla 

A TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 jelű Falumúzeum fejlesztése projekt bevételeinek   

 és  kiadásainak   elkülönített nyilvántartására szolgál. 

11749008-15432704-11030001 TOP661-15-ZL1-2016-00001 EGÉSZSÉGÜGY  

     alszámla 

A TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 jelű Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése Zalaegerszegen projekt bevételeinek és kiadásainak elkülönített 

nyilvántartására szolgál. 

11749008-15432704-11040000 TOP662-15-ZL1-2016-00001 SZOCIÁLIS alszámla 

A TOP-6.6.2-15-ZL1-2016-00001 jelű Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése 

Zalaegerszegen projekt bevételeinek és kiadásainak elkülönített nyilvántartására 

szolgál. 

11749008-15432704-11050009 TOP651-15-ZL1-2016-00002 GONDOZÓHÁZ  

           alszámla 

A TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00002 jelű Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek  

Gondozó Háza energetikai korszerűsítés projekt bevételeinek és  kiadásainak   

elkülönített nyilvántartására szolgál. 

11749008-15432704-11060008 TOP651-15-ZL1-2016-00003 ADY ENERGET  

           alszámla 

A TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003 jelű Zegi. Ady E. Ált.Isk. Gimn és Alapfokú 

Műv.Iskola- többletenergiát az oktatásra projekt bevételeinek és  kiadásainak   

elkülönített nyilvántartására szolgál. 

 

11749008-15432704-11070007 TOP651-15-ZL1-2016-00004 LANDOR ENER  

           alszámla 

A TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004 jelű Landorhegyi Sportiskolai Ált. Iskola 

energetikai korszerűsítése projekt bevételeinek és kiadásainak elkülönített 

nyilvántartására szolgál. 

10049006-00336396-00000048 Eu.forr.fin.progr.leb.szolg. szla-TOP-6.4.1-15-ZL1-2016- 

            00001 számla 

A TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 jelű Gyalogos és kerékpáros-barát belváros 

közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak 

fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával projekt bevételeinek és  

kiadásainak   elkülönített nyilvántartására szolgál. 

10049006-00336396-00000017 Eu.forr.fin.progr.leb.szolg.szla- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016- 

           00001 számla 

A TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 jelű Zalaegerszegi Északi Ipari Park feltárása és 

közművekkel való ellátása projekt bevételeinek és kiadásainak elkülönített 

nyilvántartására szolgál. 

10049006-00336396-00000024 Eu.forr.fin.progr.leb.szolg.szla-TOP-6.1.3-15-ZL1-2016- 

            00001 számla 

A TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 jelű Helyi termelői és kézműves piac kialakítása 

Zalaegerszegen projekt bevételeinek és kiadásainak elkülönített nyilvántartására 

szolgál. 

10049006-00336396-00000031 Eu.forr.fin.progr.leb.szolg.szla-TOP-6.1.4-15-ZL1-2016- 

             00003 számla 

A TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 jelű Zöld Zala-part turisztikai célú kerékpárút 

fejlesztése a Zala mentén és Gébárton projekt bevételeinek és kiadásainak   

elkülönített nyilvántartására szolgál. 



 

 

11749008-15432704-11080006 USZODA TERVEZÉS MVP TÁMOGATÁSBÓL alszámla 

Az Uszoda tervezés MVP támogatásból projekt bevételeinek és  kiadásainak   

elkülönített nyilvántartására szolgál. 

11749008-15432704-11090005 MINDSZENTY MÚZEUM ÉS ZARÁNDOKKÖZPONT 

              alszámla 

A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont  MVP projekt bevételeinek és  

kiadásainak   elkülönített nyilvántartására szolgál. 

11749008-15432704-11100001 INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS ZEG-EN alszámla 

            Az infrastrukturális fejlesztés Zalaegerszegen projekt bevételeinek és  kiadásainak   
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           Az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és  

           szennyvíztisztító telep fejlesztésére elnevezésű társulásban résztvevő önkormányzatok  

           2014. január 1-től felhalmozott használati díjainak elszámolására szolgál. 

11749008-16898516-10020009 Zalaegerszeg RNÖ Közfoglalkoztatás 

A Zalaegerszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a közfoglalkoztatás bevételeinek és 

kiadásainak elkülönített nyilvántartására szolgál. 

  

 

Az Önkormányzat törzsszáma:  

734455 

 

 

Adóazonosító szám:  

15734453-2-20 

 

Statisztikai számjel:  

15734453-8411-321-20 

 

Kormányzati funkció 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

 általános igazgatási tevékenysége 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

 feladatok 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

042180 Állat-egészségügy 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. melléklet a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelethez  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 

Zalaegerszeg, Kossuth L. u.17-19., képviseletében eljár: Balaicz Zoltán polgármester) – a 

továbbiakban: Önkormányzat –, 

 

másrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (8900 

Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14., képviseletében eljár: Dömötör Csaba elnök) – a 

továbbiakban: RNÖ – (a továbbiakban együtt: felek) között alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételekkel: 

 

1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.)  

80. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

Nek. tv. rendelkezéseinek végrehajtása céljából a felek a jelen együttműködési 

megállapodást kötik. A felek a közöttük lévő együttműködés jelenlegi formáit és 

irányait e megállapodásban rögzítik. 

         A felek megállapodnak abban, hogy a roma nemzetiséget érintő kérdésekben, az RNÖ 

elnökének kezdeményezésére, a tárgyalandó napirendek megjelölésével, előzetesen 

egyeztetett időpontban megbeszélést tartanak, amelyen részt vesz Balaicz Zoltán 

polgármester és Dömötör Csaba, az RNÖ elnöke, az általuk felkért személy, így 

különösen az ágazatilag illetékes alpolgármester, a címzetes főjegyző, az RNÖ 

elnökhelyettese, illetve tagja, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályvezetője.   

 

2. Az RNÖ tagjait a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben a 

települési képviselőkkel azonos jogok illetik meg a nemzetiség helyzetét érintő 

kérdésekben. Az RNÖ tagja jogosult a roma nemzetiséget érintő önkormányzati ügyeket 

tartalmazó iratokba betekinteni, azokról a hivatalban jegyzetet, feljegyzést készíteni, az 

iratvédelemre, iratkezelésre vonatkozó szabályok betartásával. Az Önkormányzat 

közvetlenül és illetékes bizottságai útján szakmai segítséget és anyagi támogatást nyújt 

az RNÖ részére a nemzetiség hagyományainak, kultúrájának ápolásához, sport 

tevékenységéhez. Támogatja az évente megrendezésre kerülő Cigány Kulturális Napot, 

a hátrányos helyzetű fiatalok nyári táboroztatását és a Roma Holocaustról történő 

megemlékezést. 

 

3.  A költségvetés tervezetének összeállításáról Közgazdasági Osztály közreműködésével 

az RNÖ elnöke gondoskodik és elkészíti a testület elé beterjesztendő költségvetési 

határozat tervezetet.  

3.1. A költségvetési határozat elkészítésének rendje: 

             Az RNÖ költségvetési határozatának tartalmaznia kell: 

a) az RNÖ bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban, 

b)  a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti 

bontásban 

c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési 

maradványának igénybevételét.  

d)  a c) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési 



 

 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat 

működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, 

e)  a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, 

f)  a költségvetési határozatban elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, 

valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék. 

3.2 Az elkészített költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét az RNÖ elnöke 

terjeszti az RNÖ képviselő-testülete elé február 15-éig. 

3.3 Az RNÖ az Önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét a helyi 

nemzetiségi ügyek tekintetében véleményezi, az erről szóló határozatát a RNÖ 

költségvetési határozatával egyidejűleg küldi meg a címzetes főjegyzőnek. 

3.4 Az RNÖ költségvetési határozatában megállapított bevételek és kiadások 

közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetés készül, 

amelyet az RNÖ költségvetési határozatának elfogadása után a Közgazdasági 

Osztály készít elő, és az RNÖ elnöke hagy jóvá. 

3.5 Ha az RNÖ az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, 

illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, az RNÖ Képviselő-

testülete módosítja a költségvetéséről szóló határozatát, és erről tájékoztatja a 

címzetes főjegyzőt, valamint a Közgazdasági osztályt.  

3.6 Az Önkormányzat az RNÖ költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi 

és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás 

kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. 

3.7 A zárszámadás elkészítésére és elfogadásának rendjére a költségvetés 

elkészítésére vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a Közgazdasági 

Osztály által előkészített zárszámadási határozatot az RNÖ elnöke terjeszti az 

RNÖ képviselő-testülete elé. A zárszámadásról szóló határozat elfogadásának 

határideje a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb 

a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig. 

 

4.     A költségvetési információ szolgáltatás rendje: 

4.1 Az RNÖ a költségvetési és a zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és az 

ezekről szóló információját úgy készíti el, hogy az Önkormányzat a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott határidőkre eleget tudjon tenni a Kormány 

államháztartás információs és mérlegrendszerének megfelelő tájékoztatási 

kötelezettségének. 

4.2 Az RNÖ-nek december 31-i fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót 

kell készítenie a központilag előírt nyomtatványokon és tartalommal.  

4.3 Az RNÖ költségvetési beszámolóját a Közgazdasági Osztály készíti el. A 

Közgazdasági Osztály gondoskodik az RNÖ éves költségvetési beszámolójának 

a Magyar Államkincstár részére történő eljuttatásáról. 

 

5.  A költségvetési gazdálkodás rendje: 

5.1.  Az RNÖ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 

Közgazdasági Osztály látja el. Az RNÖ nevében kötelezettségvállalásra az RNÖ 

elnöke és az általa felhatalmazott, az RNÖ SZMSZ-nek 5. sz. mellékletében 

felsorolt személyek jogosultak. Az RNÖ önálló pénzforgalmi számlát vezet, 

melyet a Polgármesteri Hivatal kezel. A számla feletti rendelkezési jog az RNÖ 

elnökét és az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselőt és 

hivatali alkalmazottat - a banki aláírás-bejelentés szerint - illeti meg. 

5.2.  Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzata terhére, az 

előirányzatot terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési 



 

 

kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási 

előirányzatok mértékéig (szabad előirányzat) kerülhet sor. 

5.3 A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás 

esetén a pénzügyi teljesítésnek – a Kormány rendeletében meghatározott 

kivételekkel – legkésőbb a költségvetési év december 31-ig meg kell történnie. 

Több év vagy költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére 

kötelezettségvállalásra az Áht. 36. § (4) bekezdésének b) pontjában foglaltak 

szerinti szabad előirányzat terhére kerülhet sor. 

5.4 A kötelezettségvállalás tartalmi elemeit az Ávr. 50. §-a tartalmazza. A tartalmi 

elemek meglétét a pénzügyi ellenjegyző ellenőrzi. Kötelezettséget vállalni a 

Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés 

után, a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban lehet. 

5.5 Nem szükséges előzetesen írásban kötelezettséget vállalni az olyan kifizetés 

teljesítéséhez, amely értéke a bruttó 100.000 Ft-ot nem éri el, illetve a fizetési 

számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy az Ávr. 53. §-a szerinti 

egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. A 100.000 Ft alatti vásárlások, 

szolgáltatások számláinak kifizetése „Bizonylatkísérő a 100.000 Forintot alatti 

kifizetésekhez” nyomtatvány alkalmazásával, az abban foglalt tartalommal 

teljesíthető.   

5.6 Az RNÖ kötelezettségvállalásának pénzügyi ellenjegyzése az alábbiak szerint 

történik: 

a.)  Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Közgazdasági Osztály 

vezetője, helyettese vagy a pénzügyi csoportvezető jogosultak. 

b.)  A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg 

kell győződnie arról, hogy: 

ba) A jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a 

kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata 

rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel 

biztosítja-e a fedezetet. 

bb) Az előirányzat felhasználási terv szerint a kifizetés várható 

időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e. 

bc) A kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó 

szabályokat.   

c.)  Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak, a 

pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a 

kötelezettségvállalót, illetve a nemzetiségi önkormányzat elnökét. Ha a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke, a tájékoztatás ellenére írásban pénzügyi 

ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, az köteles az utasításnak eleget tenni. 

E tényről a nemzetiségi önkormányzat képviselő testületét haladéktalanul 

írásban kell értesíteni.  

d.) A pénzügyi ellenjegyzés tényét az ellenjegyző a kötelezettségvállalás 

dokumentumán „pénzügyi ellenjegyzés” megjelöléssel, keltezéssel ellátott 

aláírásával igazolja. 

e.) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor az Ávr. 54-55. §-ában foglaltak 

szerint kell eljárni. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére az Ávr. 

56. §-ában foglaltak, valamint a Polgármesteri Hivatal Pénzgazdálkodási 

szabályzatában foglaltak az irányadóak. 

5.7  Teljesítés igazolása: 

a.)  A kiadás teljesítésének utalványozása előtt okmányok alapján ellenőrizni és 

igazolni kell a kiadások jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, 



 

 

megrendelés, megállapodás teljesítését. 

b.)  A teljesítés igazolásának a kincstár által számfejtett személyi jellegű 

juttatások kifizetését kivéve ki kell terjednie valamennyi kiadásra. 

c.) Teljesítés igazolás ellátására a RNÖ SzMSz-e 5. számú mellékletében 

felsorolt, írásban felhatalmazott személyek az alábbi sorrendben: teljesítés 

igazolására az elnök jogosult. Távolléte esetén az elnökhelyettes, mind kettő 

távolléte, akadályoztatása, illetve összeférhetetlensége esetén az RNÖ 

SzMSz-e 5. számú mellékletében megjelölt képviselő jogosult. 

d.)  A pénzügyi teljesítésre benyújtott bizonylat teljesítés igazolójának a 

kifizetés jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, 

megállapodás, egyéb kötelezettségvállalás teljesítését kell aláírásával 

igazolnia. 

e.)  Az igazolási kötelezettség végrehajtását „A kiadás teljesítésének jogosságát, 

összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás szakmai 

teljesítését igazolom„ szöveg megjelölésével és az igazolás időpontjának 

feltüntetésével kell az arra jogosultnak aláírásával igazolni. 

f.)  A kötelezettségvállalás alapján elvégzett teljesítés megtörténtét a 

szolgáltatásnak megfelelő mellékletekkel dokumentáltan (szállítólevél, 

munkalap, felmérési napló, műszaki átvételi jegyzőkönyv) kell igazolni. Az 

igazolás történhet a számlán, a kifizetési bizonylaton közvetlenül, illetve a 

teljesítést igazoló külön nyomtatványon. 

5.8.  Érvényesítés:  

a.)  A teljesítésigazolás alapján az érvényesítést a Közgazdasági Osztály 

Pénzügyi Csoportjának munkatársai végzik a Pénzgazdálkodási 

Szabályzatban foglaltak szerint. 

b.) Az érvényesítés megtörténtét érvényesítési záradékban kell rögzíteni, 

amelynek tartalmaznia kell az „érvényesítve” megjelölést, az érvényesítés 

dátumát, az érvényesítő aláírását. 

c.) Az érvényesítő ellenőrzi az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, 

hogy a megelőző ügymenetben a vonatkozó jogszabályokban, belső 

szabályzatokban foglaltakat betartották-e. 

d.)  Az érvényesítés megtörténtét, illetve feladatának teljesítését az érvényesítő 

érvényesítési záradékkal igazolja. 

5.9. Utalványozás: 

a.)  A kiadás utalványozása az érvényesített okmány alapján az elnök illetve az 

elnökhelyettes, akadályoztatásuk, összeférhetetlenségük esetén az RNÖ 

SzMSz-e 5. számú mellékletében megjelölt utalványozásra írásban 

felhatalmazott személy jogosult.  

b.)  Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített 

pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel 

lehet. (utalvány) 

c.) Az utalványon fel kell tüntetni: 

- az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, 

- az „utalvány” szót, 

- a költségvetési évet, 

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel számát, 

- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét,  

- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

- érvényesítést, 

-  a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti 



 

 

számát, a terheléssel, jóváírással érintett pénzeszköz államháztartási 

számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát. 

 

6. Egyéb rendelkezések 

a.) A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére 

egyebekben – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozási jogkörök alkalmazására vonatkozó 

szabályzatban foglaltak az irányadóak. 

b.) A Közgazdasági Osztály az RNÖ számára elkülönített főkönyvi és analitikus 

nyilvántartásokat vezet, gondoskodik a pénzügyi dokumentumok megőrzéséről, 

feldolgozásáról, a Kincstár felé történő adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályi 

előírás szerinti teljesítéséről, a RNÖ elnökének a gazdálkodással kapcsolatos 

tájékoztatásáról.  

c.) A Közgazdasági Osztály az RNÖ vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten 

vezeti. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, 

szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat stb.) az RNÖ elnöke – vagy 

feladattal megbízott tagja - köteles haladéktalanul a Közgazdasági Osztály kijelölt 

munkatársának leadni. 

d.) Az RNÖ tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a 

Polgármesteri Hivatal vezet, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és 

folyamatosan a vagyonváltozást. A szükséges információkat, dokumentációkat az 

RNÖ elnöke biztosítja. Az RNÖ vagyonával való gazdálkodás az RNÖ határozatának 

megfelelően történik. 

e.)  A selejtezést az Önkormányzat Selejtezési szabályzata alapján kell végrehajtani, és 

jegyzőkönyvben rögzíteni, amelyet az RNÖ elnöke hagy jóvá.  A leltározás 

megszervezése a Polgármesteri Hivatal feladata, amelyben közreműködik az RNÖ 

elnöke. 

f.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodására vonatkozó 

szabályzatokban (Számviteli Politika, Leltározási és leltárkészítési szabályzat, 

Eszközök és források értékelési szabályzata, Pénzkezelési szabályzat, Számlarend, 

számlatükör, Bizonylati rend, Selejtezési szabályzat) foglalt elvek, előírások, 

szabályok az RNÖ-ra vonatkozóan is érvényesek. 

g.)  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az általános forgalmi adónak nem alanya, így 

ÁFA bevallásra nem kötelezett. 

A személyi jövedelemadóval kapcsolatos bevallásokat a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat írásbeli meghatalmazása alapján a Magyar Államkincstár, mint 

képviselő végzi, melyet a Magyar Államkincstár internetes oldalán (e-adat rendszer) a 

hivatal részére közzétesz. A hivatal ez alapján teljesíti a NAV felé az adónemenként 

bevallott összegek befizetését – az RNÖ általi teljesítés igazolást és utalványozást 

követően -  a Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlájáról. 

 

7. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási tevékenységének belső ellenőrzése  

a.) A gazdálkodási tevékenység belső ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó 

     felelősségi kör meghatározása 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása belső ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatok és hatáskörök címzettje a Polgármesteri Hivatalban a címzetes főjegyző, aki 

a belső ellenőrzés kialakítását, megfelelő működtetését, függetlenségét, és a belső 

ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítja. 

 



 

 

b.) Az ellenőrzést végző szervezeti egység kijelölése 

ZMJV Polgármesteri Hivatalában a címzetes főjegyző az Ellenőrzési Osztályt – illetve 

különleges szakértelmet igénylő feladatra szakértőt - jelöl ki a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására. 

Az Ellenőrzési Osztály ellenőrzést végez a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását 

ellátó ZMJV Polgármesteri Hivatalánál a nemzetiségi  önkormányzat működésével 

kapcsolatos feladatokra vonatkozóan és ellenőrzést végezhet a nemzetiségi 

önkormányzat: 

saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet használatába, 

vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, és a 

nemzetiségi önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások 

felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító 

szerveknél.  

 

c.)  Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges szabályzatok felsorolása 

Az ellenőrzés eljárásrendjét és bizonylat mintáit a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 

tartalmazza. 

A ZMJV Polgármesteri Hivatal tevékenységére és gazdálkodására, - egyúttal a 

nemzetiségi önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan is- az Integrált 

kockázatkezelés eljárásrendje, az Ellenőrzési nyomvonal szabályzat, a Szervezeti 

integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, a Belső kontrollrendszer 

szabályzata és a Monitoring szabályzat ad útmutatást. Mindezen szabályzatok 

elérhetők a ZMJV PH. informatikai rendszerében a SZABREND/belső szabályzatok 

útvonalon. 

Az ellenőrök a vonatkozó jogszabályokon és belső szabályzatokon kívül figyelembe 

veszik az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókat és 

a nemzetközi belső ellenőrzési standardok előírásait is. 

Az ellenőr a bizonyosságot adó ellenőrzés és a tanácsadó tevékenysége keretében a 

jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, 

és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a 

vizsgált szervezet, szervezeti egység vezetője, a címzetes főjegyző és a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke részére, melyeket az elnök indokolt esetben a képviselőtestület 

soron következő ülésére előterjeszt. Az ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem 

vonható be. 

 

d.) Az ellenőrzési tervvel és az éves ellenőrzési jelentéssel kapcsolatos döntés-

      előkészítés és együttműködési szabályai, az előzetes egyeztetések rendje 

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez az Ellenőrzési Osztályvezető kockázatelemzés 

alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít. 

Az Ellenőrzési Osztályvezető a kockázatelemzés folyamatában a nemzetiségi 

önkormányzat gazdálkodására vonatkozó korábbi ellenőrzések megállapításait és a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének indítványát figyelembe véve állítja össze 

az éves belső ellenőrzési terv javaslatot, amelyet egyeztetésre megküld a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének. Az ellenőrzési tervről szóló előterjesztést a 

ZMJV Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője írja alá.     

A tárgyévet követően az éves ellenőrzési jelentést kell elkészíteni, amelyért az 

Ellenőrzési Osztályvezető felelős. Amennyiben az éves ellenőrzési jelentés a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat vizsgálatát, ill. egyéb vizsgálat kapcsán a nemzetiségi 

önkormányzatra vonatkozó megállapítást is tartalmaz, akkor az Ellenőrzési 



 

 

Osztályvezető az éves jelentés Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó részét 

megküldi a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és a ZMJV PH. címzetes 

főjegyzőjének, amelyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a testület elé 

terjeszt. 

 

e.)  Az ellenőrzés egyes feladataira vonatkozó határidők 

A kockázatelemzés összegzését követően a kijelölt szervekre és szervezeti egységekre 

vonatkozó ellenőrzési feladatok számbavételével összeállított éves ellenőrzési tervet a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tárgyévet megelőző év december 31.-ig 

jóváhagyja. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési 

jelentést, - amelyet az Ellenőrzési Osztály készít elő- a tárgyévet követően, a 

zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti 

jóváhagyásra. 

 

f.) Az ellenőri jelentés-tervezet megismerésének, észrevételezésének, és az 

      esetleges konzultációnak az eljárása 

Az Ellenőrzési Osztály revizorainak ellenőrzési tevékenysége kiterjed a vizsgált 

szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások 

tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és 

forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 

Az Ellenőrzési Osztályvezető - az ellenőrzést követően összeállított - jelentés 

tervezetét, illetve annak kivonatát egyeztetés céljából megküldi az ellenőrzött 

szervezeti egység vezetőjének, továbbá a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének, ill. annak, akire vonatkozóan a jelentéstervezet megállapítást vagy 

javaslatot tartalmaz (a továbbiakban együttesen: érintettek). 

Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül 

kötelesek megküldeni az Ellenőrzési Osztályvezető részére. A határidő elmulasztását 

egyetértésnek kell tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül, 

valamint az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége van arra is, hogy a 

tárgyban az érintettek, ill. a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke egyeztető 

megbeszélést kezdeményezzen. 

Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről az 

észrevételezési határidő lejártától számított 8 napon belül az érintetteknek írásbeli 

tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott észrevételeket vagy kezdeményezi 

egyeztető megbeszélés összehívását. 

Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési 

jelentéstervezeten. Az érintettek észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető válaszát 

csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához. 

Amennyiben az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, akkor egyeztető 

megbeszélést kell tartani, bármelyik fél kezdeményezésére. Az egyeztető 

megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző ellenőrök, az 

Ellenőrzési Osztály vezetője, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője, és 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke. Az egyeztető megbeszélésről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megbeszélés eredményét. A 

jegyzőkönyvet csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez. 

Az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a vizsgálatot 

végző valamennyi ellenőr aláírását követően az Ellenőrzési Osztályvezető hagyja jóvá 

és megküldi a ZMJV PH. címzetes főjegyzője részére.  

A címzetes főjegyző a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát megküldi: az 



 

 

ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökének és szükség esetén felkéri az intézkedési terv elkészítésére. 

 

g.) Az ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok, kockázatok orvoslásával (az 

intézkedési terv elfogadásával) kapcsolatos együttműködési kötelezettség  

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő 

beszámolásért az ellenőrzött szervezeti egység, valamint a javaslattal érintett Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat vezetője felelős. 

Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a 

vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az intézkedési tervet a lezárt 

ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és 

megküldeni a címzetes főjegyző és az Ellenőrzési Osztály vezetője részére.  

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az 

intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül 

írásban beszámol a ZMJV Polgármesteri Hivatalának címzetes főjegyzője részére, és 

ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi az Ellenőrzési Osztály vezetője 

részére is. A beszámoló tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem 

hajtott intézkedések okát és esetlegesen a határidő, illetve feladat módosítási kérelmet. 

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén, az Ellenőrzési Osztály 

vezetője köteles a vizsgált szervezeti egység vezetőjét, a címzetes főjegyzőt, továbbá a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét haladéktalanul tájékoztatni, és javaslatot 

tenni a megfelelő eljárások megindítására. 
 

h.) A belső kontrollrendszer megszervezése a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

     tevékenységének és gazdálkodásának dokumentálására vonatkozóan 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 119. § (3) 

bekezdése szerint a címzetes főjegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott 

– belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat 

rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 

felhasználását.  

A belső kontrollok kialakítása során a címzetes főjegyző figyelembe veszi az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett, az államháztartási belső kontroll 

standardokra vonatkozó irányelvet. 

A ZMJV Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszere tartalmazza mindazon elveket, 

eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a Polgármesteri Hivatal érvényesíti 

a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való 

szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 

Mindezek elvek, eljárások és belső szabályzatok a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat gazdálkodásának dokumentálása tekintetében is érvényesek. 

A Hivatal belső kontrollrendszere a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság 

megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a 

Hivatal megvalósítsa a következő fő célokat: 

a Polgármesteri Hivatalban a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket 

szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, az 

elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és megvédjék az erőforrásokat a 

veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. 

A Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszeréért a címzetes főjegyző felelős, aki 

köteles - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő 



 

 

 kontrollkörnyezetet, 

integrált kockázatkezelési rendszert, 

 kontrolltevékenységeket, 

 információs és kommunikációs rendszert, 

 nyomon követési (monitoring) rendszert kialakítani, működtetni és fejleszteni. 

8.  Az Önkormányzat a városban élő roma nemzetiség életkörülményeinek és anyagi 

helyzetének javítása érdekében biztosítja, hogy: 

-  a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa megbízott önkormányzati 

képviselő tanácskozási joggal részt vegyen a közgyűléseken, 

-  az RNÖ képviselője tanácskozási joggal részt vegyen valamennyi bizottság 

munkájában, azok ülésein, 

-  a tanácskozási jog gyakorlásának biztosításához az Önkormányzat hivatala 

megküldi az RNÖ elnöke részére a közgyűlés ülésére szóló meghívót és annak 

mellékleteit, valamint érintettségük esetén a közgyűlés bizottságainak ülésére szóló 

meghívót,  

-  az önkormányzat biztosítja, hogy az RNÖ napirendi ponthoz kapcsolódó, és a 

megfelelő időben a szakosztályhoz vagy az Önkormányzati Osztályhoz benyújtott 

írásos véleményét a bizottsági tagok, valamint a képviselők időben és a megfelelő 

példányszámban megkapják, 

-  az RNÖ előterjesztését, véleményét a bizottság és a közgyűlés érdemben tárgyalja, 

illetve a tárgyalás során figyelembe veszi, 

-  meghívás esetén a polgármester vagy az általa felkért személy, illetve a települési 

képviselő részt vesz az RNÖ rendezvényein. 

 

9.  Az Önkormányzat figyelemmel kíséri a roma nemzetiséget érintő jogalkotási 

folyamatokat, és bármely szintű (országos, megyei, helyi stb.) jogszabályi változásról 

tájékoztatja az RNÖ-t a kölcsönösség elve és gyakorlata alapján.  

 

10. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a nevelési, oktatási intézményei 

bevonásával segítséget nyújt az RNÖ részére a gyermek- és ifjúságvédelem területén, a 

gyermekek életkörülményeinek állandó figyelemmel kísérésével az óvodákban és 

iskolákban működő ifjúságvédelmi felelősök és a hivatásos pártfogók 

közreműködésével. 

 

11.  Az Önkormányzat az RNÖ működéséhez az ingó és ingatlan vagyontárgyakat a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerint 

biztosítja. Az RNÖ tudomásul veszi, hogy a működéshez biztosított ingó és ingatlan 

vagyontárgyakat kizárólag a testületi működésével összefüggő célokra használhatja, 

azokat harmadik személy részére semmilyen más céllal (pl. egyéb kulturális-

szórakoztató rendezvények, gazdasági-kereskedelmi tevékenység, vendéglátó 

tevékenység, virrasztás stb.) használatba nem adhatja. 

 

12.  Az Önkormányzat az RNÖ részére az állam által biztosított támogatás összegén felül 

kiegészítő támogatást nyújt, amely összeget az Önkormányzat mindenkori költségvetési 

rendelete tartalmaz. Az önkormányzat a hozzájárulás összegét átadott pénzeszközként 

negyedévenként időarányosan utalja át az RNÖ számlájára, az első negyedévre jutó 

részt a költségvetési rendelet elfogadását követően, a további negyedévekben pedig a 

negyedév első hónapjának 15. napjáig. Az RNÖ kérésére ezen összeg biztosítja a 



 

 

fedezetet az Nek. tv. 80. § (1) bekezdésében rögzítetteknek. A központi költségvetés 

által biztosított támogatás jogszabályban meghatározott igényléséről az RNÖ elnöke 

gondoskodik.  

 

13. A címzetes főjegyző megbízottjaként az RNÖ testületi ülésein a hivatal Önkormányzati 

Osztályvezetője vesz részt a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében, 

amennyiben törvénysértést észlel, azt az ülésen jelzi. 

 

14.  Az RNÖ hatékony munkát végez a roma nemzetiség társadalomba történő 

beilleszkedése érdekében, ezzel segítve az Önkormányzat roma nemzetiséggel 

kapcsolatos politikáját és napi operatív feladatait. Az Önkormányzat és az RNÖ a roma 

nemzetiséggel kapcsolatos politikájáról az egyeztető megbeszélések során kölcsönösen 

tájékoztatja egymást. 

 

15.  Az RNÖ segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzathoz fordulók számára, 

tájékoztatja őket az Önkormányzat intézményeiben a közhasznú foglalkoztatás 

lehetőségeiről, az Önkormányzat rendeleteiben foglalt jogaikról, kötelezettségeikről. A 

Polgármesteri Hivatal munkájának és a nemzetiségi önkormányzathoz fordulók 

jogérvényesítésének elősegítése érdekében a nemzetiségi önkormányzat képviselői, 

alkalmazottai az ügyfelek számára segítséget nyújtanak az alkalmazott nyomtatványok 

kitöltéséhez, mellékletekkel történő felszereléséhez, beadványok szerkesztéséhez. 

 

16.  Az RNÖ pályázataival kapcsolatban a felek az alábbiakban állapodnak meg:  

 Az RNÖ pályázatait az elnök, az elnökhelyettes, illetve a képviselők maguk készítik el. 

A pályázati anyagok összeállítása során kérhetik a címzetes főjegyző segítségét. 

Akadályoztatásuk esetén azt kellő időpontig jelzik, illetőleg megfelelő más szakemberre 

javaslatot tesznek. A pályázat elkészítéséhez az RNÖ pályázatkészítője közvetlenül 

külső, arra alkalmas szakemberhez is fordulhat. A közgyűlés az RNÖ elnökének 

kérelme alapján egyedi döntéssel a továbbiakban is biztosítja a testület eredményes 

pályázataihoz szükséges önrészt, amely az elnyert pályázati összeg legfeljebb 10 %-a, 

egymillió forint alatti önrész esetén a polgármester is dönthet, amennyiben a fedezet 

rendelkezésre áll. Az önrész átutalásáról, az önrész költségvetésen való átvezetését 

követően a Közgazdasági Osztály írásban értesíti az RNÖ elnökét. 

 

17. Az RNÖ a nemzetiségi közügyek intézése érdekében jogosult az Önkormányzatnál és 

szerveinél eljárást kezdeményezni, tájékoztatást kérni, részükre javaslatot tenni. A 

kezdeményezés joga magában foglalja az önkormányzati fenntartású (tulajdonban levő) 

intézmények működésével kapcsolatos, a nemzetiségek jogait sértő gyakorlat 

megszüntetésének, egyedi döntés megváltoztatásának, visszavonásának 

kezdeményezését is. Amennyiben az RNÖ az Önkormányzat valamely szervéhez fordul 

kezdeményezéssel, úgy erről egyidejűleg a polgármestert is tájékoztatja. A hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező szerv vezetője a kezdeményezésről a kézhezvételétől 

számított 30 napon belül köteles érdemben határozni, illetve nyilatkozni. Ha a 

megkeresett szerv vezetője a megkeresés tárgyát illetően nem rendelkezik hatáskörrel 

vagy illetékességgel, köteles a megkeresést 3 napon belül a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező szervhez áttenni. 

 

18. Az RNÖ tudomásul veszi és vállalja, hogy az Önkormányzat döntését igénylő 

kezdeményezéseit – a rendkívüli eseteket kivéve – a közgyűlés ülését legalább 14 

nappal megelőzően eljuttatja a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályára. 



 

 

Amennyiben a kezdeményezés valamelyik Bizottság véleményét is igényli, úgy az RNÖ 

a kezdeményezését a közgyűlés ülését legalább 21 nappal megelőzően eljuttatja az 

Önkormányzati Osztályra. 

 

19.  Az Önkormányzat köteles a helyi közoktatás, helyi sajtó, helyi hagyományápolás és 

kultúra, az esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás, a szociális ellátás, valamint a 

kollektív nyelvhasználat kérdéskörében a roma nemzetiségű lakosságot e minőségében 

érintő önkormányzati döntés előkészítése során beszerezni az RNÖ egyetértését, és azt a 

rendelet tervezet, valamint a határozattervezet készítése folyamán figyelembe venni. Ha 

az RNÖ a megkeresésre 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy az egyetértését 

megadottnak kell tekinteni. 

 

20.  Jelen megállapodással nem érintett kérdések tekintetében az Nek. tv., az Áht., valamint 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletei, határozatai és az RNÖ 

határozatai az irányadóak. 

 

21.  Az együttműködési megállapodást Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése és a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-

testülete határozatlan időre kötik. Az együttműködési megállapodást minden év január 

31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon 

belül felül kell vizsgálni. 

 

A fenti megállapodást ZMJV Közgyűlése a 9/2017. (II.09.) sz. közgyűlési határozattal hagyta 

jóvá. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 7/2017. (I.11.) 

sz. határozattal hagyta jóvá. 

 

Zalaegerszeg, 2017. február 15. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 Dömötör Csaba sk. 

 elnök” 

 

 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

                                       13/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetésről szóló  

6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében és a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 

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

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

111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 

rendeli el:           

 

1. § A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„(1)   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi összes bevételét 25.404.902 

E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 15.085.323 E Ft-ban hagyja 

jóvá, melynek jogcímei: 

        Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről         2.810.177 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 3.168.952 E Ft 

- közhatalmi  bevételek    5.433.000 E Ft 

- működési bevételek   3.194.747 E Ft 

- felhalmozási bevételek           361.724 E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök   94.723 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    22.000 E Ft 

 

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. 

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)   A 2017. évi összes kiadást 25.404.902 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 25.330.680 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         3.545.715 E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            866.474 E Ft 

- dologi kiadások         5.434.074 E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai            130.783 E Ft 

- egyéb működési célú kiadások         2.045.427 E Ft   

            ebből: működési célú tartalék             289.982 E Ft 

- beruházási kiadások        10.840.857 E Ft 

- felújítási kiadások          2.182.140 E Ft 

             ebből: tartalék                 8.575 E Ft 

- egyéb felhalmozási célú kiadások             285.210 E Ft 



 

 

 

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. 

és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(3)  A költségvetési hiány összegét 10.245.357 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 

1.402.552 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 8.842.805 E Ft-ban állapítja meg.  

 

          A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             1.475.574 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                        7.332.689 E Ft   

Betétek megszüntetése felhalmozási célra:                                124.578 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                              1.386.738 E Ft                           

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   10.319.579 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                           73.022 E Ft 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):      1.200 E Ft                      

                                          Finanszírozási kiadás összesen:            74.222 E Ft” 
  
 

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

            „(1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.092,5 főben, a 10. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá.” 

 

3. §    Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8., 9. és 10.  melléklete helyébe jelen rendelet  

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

 

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

napon hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2017. I. névi módosítás” xls. dokumentumban találhatóak 

/dokumentum/28725/2017_Inevi_modositas.xls


 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

 

ZMJVK 52/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

251/2016/2.3. (XII.15.), 252/2016/6. (XII.15.), 15/2017/I. (II.9.), 21/2017. 

(II.9.), 33/2017. (III.9.), 34/2017/1.,2.,3.,4.,5.,6. (III. 9.), 35/2017. (III. 9.), 

36/2017. (III.9.), 38/2017. (III.9.), 39/2017. (III. 9.), 40/2017. (III.9.), 41/2017. 

(III.9.), 42/2017. (III.9.), 43/2017. (III.9.), 44/2017. (III.9.), 45/2017. (III.9.), 

46/2017. (III.9.), 47/2017. (III.9.), 48/2017. (III.9.) számú lejárt határidejű 

közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2016. (II.04.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2017. április 30-ra módosítja. 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/2016. (IV.14.) sz. 

közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2017. szeptember 

30-ra módosítja. 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2016. (IX.15.) sz. 

közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. május 31-re 

módosítja. 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 161/2016. (IX.15.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja. 

6.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211/2016. (IX.24.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontja végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra 

módosítja. 

7.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 252/2016. (XII.15.) sz. 

közgyűlési határozat 5. pontja végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra 

módosítja. 

8.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 302017. (III.2.) sz. közgyűlési 

határozat 1-4. pontja végrehajtási határidejét 2017. április 21-re módosítja. 

 
 

Tárgy: Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

 

ZMJVK 53/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

zalaegerszegi V., VII., IX., X., és XI. számú házi gyermekorvosi, valamint a II., IV., 

VI. VII., VIII., XII., és XVII. számú felnőtt háziorvosi, továbbá az I., VI., VII., XI., 

XII., XIII., és XIV. számú vegyes fogorvosi körzeteket és valamennyi 

iskolafogászati körzetet ellátó egészségügyi szolgáltatóval fennálló feladat-ellátási 

szerződés rendelet szerinti módosításáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. május 5. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 

 

Tárgy: A volt ZÁÉV munkásszálló felújítása a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő, 

kormányzati támogatás igénybevételével  

 

ZMJVK 54/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

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

Kormány 23/2017.(II.3.) Korm. rendelete szerinti a munkaerőpiaci mobilitást 

elősegítő munkásszállás építéshez nyújtható támogatás elnyerése érdekében 

kérelmet készítsen elő. 

 

Határidő:  2017. május 18. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a munkásszálló 

megvalósításához hitelt vesz fel. A hitelt a szükséges beruházás 40%-os 

önerejének biztosítása érdekében használja fel. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitel beszerzése érdekében az 

alábbiak szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket:  

 1.  A hitel összege 240 millió forint, devizaneme forint, 

 2.  Futamideje: 10 év, Türelmi idő: 2 év,  

 3.  Ajánlattételre a Raiffeisen Bank, az OTP Bank Nyrt. és az UniCredit 

Bank zalaegerszegi fiókja kerüljön felkérésre, 

 4.  Ajánlati kötöttség fennállásának ideje: Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésében 

meghatározott kormányzati hozzájárulás megadására rendelkezésre álló 

időpont. 

 5.  A szerződéskötés feltétele a Kormány 23/2017. (II.3.) rendeletében 

meghatározott támogatás elnyerése. 

 

  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel tőketörlesztését és 

járulékait a hitel futamideje alatt a kötelezettségvállalások között - a 

felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - az önkormányzat 

költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 

módosításai során figyelembe veszi. 

 

  A hitel visszafizetésének és kamatainak fedezete a munkásszálló jövőbeni 

üzemeltetéséből származó bevétel kerül biztosításra, szükség szerint 

átmenetileg az önkormányzat helyi adóbevételéből történő teljesítéssel. 

 

  A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitelintézetek által benyújtott 

pályázatok értékeléséről készítsen előterjesztést, és a nyertes pályázó 

kiválasztása érdekében terjessze azt a Közgyűlés elé. 

 

Határidő: beszerzési eljárás megindítására: 2017. április 18. 

  fedezet biztosítására: az éves költségvetési rendeletek készítése 

  pályázatok értékeléséről előterjesztés közgyűlés elé terjesztésére:  

  2017. május 18. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



 

 

3.  A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 

adósságot keletkeztető éven túli ügyletéhez a Kormány előzetes hozzájárulása 

szükséges. 

 A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a meglévő és a jelen hitelfelvétellel 

kapcsolatos éves adósságszolgálati kötelezettség a hitel futamideje alatt 

megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény 

10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitelfelvétel engedélyeztetése 

érdekében a jogszabályban előírt intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2017. május 22. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert arra, hogy a 2. pont szerinti, 240 millió 

forint összegű hitel és kamatai visszafizetése fedezetének biztosítása céljából a 

munkásszálló hasznosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő: 2017. május 18. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet I. 

negyedévi módosítása  

 

ZMJVK 55/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „TOP és egyéb pályázatok 

előkészítése és önerő biztosítása” sor előirányzatát 40 millió Ft-tal növeli a 

Lakásalap maradványának, illetve pénzeszközeinek bevonásával, visszapótlási 

kötelezettség mellett.  

      A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról, és a 

kifizetett összegek pályázati támogatásból való megtérülését követő 

visszapótlásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: az átcsoportosításra: a 2017. évi költségvetési rendelet I. negyedévi 

 módosítása      

  a visszapótlásra:  2017. december 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  II.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2017.(II.09.) sz. határozata  

1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

  „1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évre és az azt követő három évre 

várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 



 

 

ezer forintban 

Megnevezés 
Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

      

 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi  és települési adók  01 5.168.500 5.200.000 5.250.000 5.300.000 

 Tulajdonosi bevételek   02 83.691 85.000 85.000 85.000 

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 8.500 8.500 8.500 8.500 

 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 

eszközök értékesítése 

 04 361.724 300.000 300.000 300.000 

 Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 

 05     

 Privatizációból származó bevételek  06     

 Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 

 07     

 Saját bevételek (01+... +07)  08 5.622.415 5.593.500 5.643.500 5.693.500 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2.811.208 2.796.750 2.821.750 2.846.750 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (11+...+18) 

 10 25.248 44.141 88.398 87.057 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 25.248 44.141 88.398 87.057 

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 

 13     

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  15     

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

 16     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

17     

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 18     

 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

 19 3.250 8.500 48.125 47.125 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20 3.250 8.500 48.125 47.125 

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  21     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 

 22     

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  22     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  24     

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

 25     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

26     

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 27     

 Fizetési kötelezettség összesen (10+19)  28 28.498 52.641 136.523 134.182 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 

 29 2.782.710 2.744.109 2.685.227 2.712.568 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester” 



 

 

 

III.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Területi Operatív Program 

keretében tervezett projektek megvalósítása érdekében a többletfeladatok és a 

nem támogatott munkarészek finanszírozásához fejlesztési hitelt vesz fel.  

  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitel beszerzése érdekében az 

alábbiak szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket:  

d) A hitel összege 100 millió forint, devizaneme forint, 

e) Futamideje: 12 év, türelmi idő: 2 év,  

f) Önerőként az érintett projekthez elnyert támogatási összeg szolgál, 

g) Ajánlattételre a Raiffeisen Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és az 

UniCredit Bank Zrt. zalaegerszegi fiókja kerüljön felkérésre, 

h) Ajánlati kötöttség fennállásának ideje: Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésében 

meghatározott kormányzati hozzájárulás megadásának időpontjáig. 

 

A hitel visszafizetésének, kamatainak és egyéb költségeinek fedezete az 

önkormányzat saját bevétele.  

A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel tőketörlesztését és 

járulékait a hitel futamideje alatt a kötelezettségvállalások között - a 

felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - az önkormányzat 

költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 

módosításai során figyelembe veszi. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitelintézetek által benyújtott 

pályázatok értékeléséről készítsen előterjesztést, és a nyertes pályázó 

kiválasztása érdekében terjessze azt a közgyűlés elé. 

 

Határidő: beszerzési eljárás megindítására: 2017. április 18. 

   pályázatok értékeléséről előterjesztés közgyűlés elé  

   terjesztésére: 2017. május 18. 

   fedezet biztosítására: az éves költségvetési rendeletek készítése 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III.2. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 

adósságot keletkeztető éven túli ügyletéhez a Kormány előzetes hozzájárulása 

szükséges. 

 A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a meglévő és a jelen hitelfelvétellel 

kapcsolatos éves adósságszolgálati kötelezettség a hitel futamideje alatt 

megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény 

10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötéséhez 

szükséges előzetes kormányzati hozzájárulás beszerzése érdekében a 

jogszabályban előírt intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2017. május 22. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 



 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep 

fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása, továbbá Együttműködési Megállapodás módosítása  

 

ZMJVK 56/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszeg és 

környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott 

Önkormányzati Társulásnak (továbbiakban: Önkormányzati Társulás), az 

előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását. 

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 
 

Határidő:  2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Önkormányzati 

Társulás és a Tagönkormányzatok között 2014. évben megkötött 

Együttműködési Megállapodás módosítását az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglalt tartalommal.   

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás 

módosításának aláírására. 
 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A 15 éves Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv (2017- 2031. évek) módosítása, 

illetve a víziközmű vagyonra vonatkozó 2017. évi felújítási és pótlási terv elfogadása  

 

ZMJVK 57/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

1.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal 

rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában 

elkészített, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 

(továbbiakban: MEKH) által VKEFFO 2017/315-5 számú határozattal 

jóváhagyott, 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervet módosítja, azt az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a 

szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a 

rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente 

felül kell vizsgálni.  

 

1.2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt. által – 11-32054-1-010-00-14 MEKH azonosító kóddal 

rendelkező – Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, 

a MEKH által VKEFFO 2016/6575-6 számú határozattal jóváhagyott, 2017-

2031. évi gördülő fejlesztési tervet módosítja, azt az előterjesztés melléklete 



 

 

szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és 

beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével 

kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2017-2031. évekre vonatkozó 15 éves 

gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével kapcsolatos 

dokumentumokat aláírja. 
 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési 

szerződés keretében az önkormányzat ivóvíz- vagyonára vonatkozó, 

alábbiakban meghatározott, 2017. évi felújítási és pótlási tervet, azzal hogy az 

az ivóvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 

rendeletében lesznek meghatározva. 

 

Az ivóvíz vagyonra vonatkozó 2017. évi felújítási és pótlási terv 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Bruttó becsült 

költség (eFt) 

I. 2016. évből áthúzódó feladatok:  

1 Toposháza u. vízvezeték rekonstrukció 1 147 

II. 2017. évi feladatok:   

1 
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt 

felújítások 
62 503 

2 Műszaki tervezés 3 810 

3 Irányítástechnika 5 080 

4 Vizslapark gerincvezeték rekonstrukció 47 498 

5 Mátyás Király u. ivóvízvezeték (gerinc+bekötések) rekonstrukció  6 350 

6 Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése 10 160 

7 Landorhegyi u. nyomásmenedzsment, mérési pontok átalakítása 10 478 

8 Fenyves köz közcélú gerinchálózat kiépítése 4 445 

 Összesen: 150 324 

  Ivóvízágazat mindösszesen (I.+II.): 151 471 

 

2.1.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 

Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse. 
  

 Határidő: 2017. április 30. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.2.  A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, 

hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési 

szerződésnek megfelelően, 2017. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
  

 Határidő:  2017. december 31. 

 Felelős:  felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési 

szerződés keretében az Önkormányzat szennyvíz vagyonára vonatkozó, 

alábbiakban meghatározott, 2017. évi felújítási és pótlási tervet, azzal hogy az 



 

 

a szennyvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 

rendeletében lesznek meghatározva. 

 

A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2017. évi felújítási és pótlási terv 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 

Bruttó becsült 

költség 

(e Ft) 

I. 2016. évből áthúzódó feladatok :  

1 Szennyvíztisztító telep felújítási munkák 87 944 

2 Landorhegyi u. 13-15-17. szennyvízcsatorna rekonstrukció  70 026 

3 Berzsenyi u. 11-13. szennyvíz-vezeték kiváltás 22 493 

4 Szennyvízátemelő műtárgyak felújítása 9 760 

5 Szennyvízszivattyúk beszerzése  12 713 

I. Összesen:  202 936 

II. 2017. évi feladatok:   

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges 

eseményvezérelt felújítások 
46 044 

2 
Szennyvízátemelők szivattyúcsere  

(új beszerzés) 
35 509 

3 Szennyvízátemelők építmény, műtárgy felújítás (vízzárózás, bevonat stb.) 22 416 

4 2017. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák 95 491 

5 Arany János utca szennyvízvezeték rekonstrukció 152 400 

6 Jókai-Arany J. u. I. ütem szennyvízvezeték rekonstrukció 13 970 

7 Rómer Flóris u. gerincvezeték kiépítése 6 223 

II. Összesen: 372 053 

 Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.) 574 989 

 

 

3.1  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 

Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse. 

  

 Határidő: 2017. április 30. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.2.  A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, 

hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési 

szerződésnek megfelelően, 2017. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  

 Határidő: 2017. december 31. 

 Felelős:  felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján az Észak-

zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) 

vállalkozási szerződés(eke)t köt a víziközmű vagyonra vonatkozó, 2017. évi 

felújítási és pótlási tervben elfogadott alábbi víziközmű-fejlesztések 

megvalósítására, az előterjesztésben részletezett műszaki tartalommal:  

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Teljesítési 

határidő 

Vállalkozási díj   

(bruttó Ft)  

 Ivóvízágazat   

1. 
Irányítástechnika (Kút irányítástechnika, energiaellátás D1-D3; 

1-15 kútcsoportok felújítása) 
2017.12.15 5 398 000 

2 Vizslapark gerincvezeték rekonstrukció  2017.09.15 47 498 000 



 

 

3 Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése  2017.12.15 10 160 000 

4 Landorhegyi u. nyomásmenedzsment, mérési pontok átalakítása 2017.12.15 10 478 000 

 Szennyvízágazat    

1 Szennyvízátemelők szivattyúcsere  2017.12.15 35 509 000 

2 
Szennyvízátemelők építmény, műtárgy felújítás (vízzárózás, 

bevonat stb.)  
2017.12.15 22 416 000 

3 Szennyvíztisztító telep 2017. évi felújítási munkák  2017.12.15 95 491 000 

 
Az építési beruházásra vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi 

szerződéses feltételeket kell tartalmazniuk:  

-  Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat saját 

forrásából történik, a 2017. évi költségvetés „Ivóvíz és szennyvíz 

felújítások használati díj terhére” sorából. 

-  A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele: 

 kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt 

műszaki tartalommal, anyagokkal és előírt minőségben valósult 

meg, 

 a beépítésre került anyagok megfelelőségének igazolásai (a 

minőségi bizonylatok). 

-  Szerződéses biztosítékok:  

 késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap, 

 hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibás teljesítése miatt felmerülő 

késedelem tartamára (a hiba kijavításáig) önkormányzat a nettó 

vállalkozói díj 1 %/nap - összegű hibás teljesítési kötbér kivetésére 

jogosult, 

 meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Vállalkozó 

szerződésszegése következtében meghiúsul, Önkormányzat az 

ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 20%-ával egyező összegű 

meghiúsulási kötbér kivetésére jogosult. 

- Szavatosság: Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy 

a teljesítése keretében nyújtott szolgáltatások minden tekintetben 

megfelelnek jelen Szerződésben meghatározott megrendelői 

elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, a nyújtott 

szolgáltatások alkalmasak a szerződés céljának betöltésére.  

-  Jótállás: Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettsége a szerződés 

teljesítésétől (műszaki átadás-átvétel) kezdődően 60 hónap.  

-  Többletmunka, pótmunka: Szerződő felek kifejezetten nyilatkoznak, 

hogy a Ptk 6:244. § szerinti többletmunka és pótmunka fogalmával 

tisztában vannak: 

 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a vállalkozási szerződés 

jellegére tekintettel az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét 

igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem 

jogosult.  

 Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 

szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.  

-  A szerződésszegés jogkövetkezményeit a szerződésben rögzíteni kell.  

-  Alvállalkozó igénybevétele: Vállalkozó a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden a teljesítésbe bevonni 

kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni.  

 



 

 

Az árubeszerzésre vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi szerződéses 

feltételeket kell tartalmaznia:  

-  Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat saját 

forrásából történik, a 2017. évi költségvetés „Ivóvíz és szennyvíz 

felújítások használati díj terhére” sorából 

-  Szállítás: Eladó köteles a szállítandó árukat a szerződésben kikötött 

feltételeknek megfelelően leszállítani és gondoskodni a beépítésről. A 

szállítandó áruknak minden vonatkozásban követnie kell a szerződésben 

meghatározott műszaki tartalmat és minden szempontból meg kell 

felelnie a szerződésben szereplő egyéb követelményeknek.  

-  Önkormányzat Eladó szerződésszerű teljesítése esetén kiállítja a 

teljesítésigazolást, mely alapján Eladó jogosult a számla benyújtására.   

-  Szerződéses biztosítékok:  

 késedelmi kötbér: teljes nettó vételár 2 %-a/naptári nap, 

 hibás teljesítési kötbér: Eladó hibás teljesítése miatt felmerülő 

késedelem tartamára (a hiba kijavításáig) önkormányzat a teljes 

nettó vételár  

2 %/nap összegű hibás teljesítési kötbér kivetésére jogosult, 

 meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Eladó 

szerződésszegése következtében meghiúsul, Önkormányzat a teljes 

nettó vételár 20%-ával egyező összegű meghiúsulási kötbér 

kivetésére jogosult. 

-  Jótállás: Eladó köteles a sikeres átadás-átvétel időpontjától számított  

24 hónapra jótállást vállalni. 

-  A szerződésszegés jogkövetkezményeit a szerződésben rögzíteni kell.  

-  Alvállalkozó igénybevétele: Vállalkozó a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden a teljesítésbe bevonni 

kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződések további részleteiről történő 

tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a szerződések elkészítésére, és 

felhatalmazza azok aláírására.  

 

Határidő:  2017. április 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatóját, hogy az in-house feltételek olyan 

változása esetén, melyek alapján a szerződés már nem lenne fenntartható, 

haladéktalanul jelezzen a polgármester felé a szerződés felülvizsgálata 

érdekében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Észak-zalai víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatója 

 

 



 

 

Tárgy: Keret-megállapodás az ökohatékony településfejlesztés és üzemelés terén 

történő együttműködésről  
 

ZMJVK 58/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata az ökohatékony településfejlesztés és üzemelés 

érdekében keret-megállapodást kössön az MVM Partner Zrt-vel.  

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti keret-

megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg 0779 hrsz-ú ingatlan részterületének hasznosítása napelempark 

céljára 

 

ZMJVK 59/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) 

önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) előírása alapján napelempark 

megvalósítása és üzemeltetésére érdekében 15 év meghatározott időre bérbe 

kívánja adni a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képező Zalaegerszeg 0779 hrsz-ú ingatlanból a Horváth-Meződi Kft. 

által 22/2017. munkaszámon készített változási vázrajz alapján leválasztásra 

kerülő Zalaegerszeg 0779/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 15.000 m
2
 nagyságú 

ingatlant. 

 

2. A közgyűlés jelen határozat I.1. pontjában megjelölt önkormányzati ingatlan 

bérbe adására zártkörű pályázati eljárás lefolytatásával kerül sor. A Megyei 

Jogú Városok Szövetsége és az MVM Zrt. által aláírt stratégiai együttműködési 

megállapodás alapján a zártkörű pályázaton történő ajánlattételre egyedüli 

ajánlattevőként az MVM Zrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatát, az 

MVM Hungarowind Kft-t (Cégjegyzékszám: 01-09-702673, Székhely: 1031 

Budapest, Szentendrei út 207-209.) kell felkérni. 

 

3. A zártkörű pályázati felhívás (ajánlatkérés) kiküldésének határideje: 2017. 

április 18. 

 A zártkörű pályázati ajánlat benyújtásának határideje: 2017. május 3., de ennél 

korábbi ajánlattételre is van lehetőség. 

 

4. A zártkörű pályázati felhívásban és a bérleti szerződésben rögzíteni szükséges: 

 bérleti díj konstrukció: 

a) első éves bérleti díj 1.300.000,- Ft + ÁFA 

b) 2. évtől – 5. évig 1.300.000,- Ft + ÁFA 

c) 6. évtől – 10. évig 850.000,- Ft + ÁFA 

d) 11. évtől 450.000,- Ft + ÁFA 



 

 

e) 
az erőmű lebontásához szükséges  

3 hónapos időszak bérleti díja 
112.500,- Ft + ÁFA 

 ajánlattevő ajánlata benyújtásakor nettó 130.000,- Ft  + ÁFA bánatpénz; 

 az önkormányzatot megtérítési igény illeti meg az elvégzett telekalakítás 

vagy más eljárás során kialakult ingatlanok esetleges értékcsökkenése 

esetén (területelőkészítés, közműcsatlakozás, amennyiben szükséges 

Helyi Építési Szabályzat módosítás, (K-kf jelű övezet rendeltetése: 

kutatás-fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatás, megújuló energiaforrás 

hasznosítás); 

 a bérleti jogviszony időtartama 15 év határozott idő azzal, hogy 

legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a bérlő 

valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül 

teljesítette, 

 a Ptk. 6:337. § szerint a bérbeadót törvényes zálogjog illeti meg a bérleti 

jogviszony időtartama alatt, 

 az önkormányzat a bérleti szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta a 

bérlőt arról, hogy a szomszédos ingatlanon az Autóipari Próbapálya Zala 

Kft. beruházásában járműipari tesztpálya valósul meg, 

 a bérleti jogviszony megszüntetésére irányadó a Ptk. 6:333. § (3) 

bekezdése és a 6:339. § (2) bekezdésének rendelkezései, 

 MVM írásban tett kötelezettség vállalása arra, hogy a művelési ág 

változtatást lefolytatja és annak járulékos költségeit viseli. 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti 

átláthatóságról szóló nyilatkozat, 

 bérlő feladata a naperőmű felépítéséhez szükséges valamennyi 

engedélyeztetési és hatósági eljárás lefolytatása, 

 a bérleti szerződés megszűnését követően az igénybe vett terület eredeti 

állapotának helyreállítása,  

 a napelem-park üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban 

felmerülő valamennyi költség viselése, 

 az éves bérleti díj megfizetése évente előre az önkormányzat által az 

általános forgalmi adóról szóló törvény 58. §-a szerint kiállított számla 

alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, 

 a szerződés megszűnése esetén a bérlő jogosult és egyben köteles az 

erőművet legkésőbb a szerződés megszűnésének napjáig, azonnali 

hatályú felmondás esetén az erre vonatkozó nyilatkozat kézbesítésétől 

számított 180 napon belül lebontani, a berendezéseket elszállítani. 

5. A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele: 

 MVM és a támogató szerv által aláírt támogatási szerződés egy másolati 

példányának Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

történő átadása. 

 Jogerős telekalakítási engedély. 

 MVM által végrehajtott és finanszírozott művelési ág változtatási 

eljárásban hozott jogerős határozat. 

 a ZMJVK 29/2017. (III.02.) számú határozat alapján az Autóipari 

Próbapálya Zala Kft-vel (Cégjegyzékszáma: 01 09 288404; Székhelye: 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) kötött bérleti szerződés megfelelő 

módosítása. 

 



 

 

Érvényes és a pályázati kiírásnak minden tekintetben megfelelő ajánlat beérkezése 

esetén a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az MVM Hungarowind Kft-vel 

bérleti szerződés aláírására valamint a ZMJVK 29/2017. (III.02) határozat alapján az 

Autóipari Próbapálya Zala Kft-vel megkötésre kerülő bérleti szerződés jelen 

határozat 1. pontjának megfelelő módosítására. 

 

Határidő: MVM Hungarowind Kft-vel a bérleti szerződés megkötésére:  

2017. április 26. 

Autóipari Próbapálya Zala Kft-vel a területbérleti szerződés 

módosítására: 2017. szeptember 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Hozzájárulás a „Zalaegerszegi Női Szalon” névhasználathoz  

 

ZMJVK 61/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

„Zalaegerszegi Női Szalon” egyesület nevében Zalaegerszeg város neve szerepeljen. 

A közgyűlés felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. április 18. 

Felelős: Gecse Péter alpolgármester 

 

 

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2016. évi 

prémiumának megállapítása, a 2017. évi végleges üzleti terv elfogadása  

 

ZMJVK 62/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

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

felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja 

a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. 

A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 2.206.388 eFt-ban, mérleg szerinti 

eredményét 176.883 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy az eredményt az 

eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Gecse László volt ügyvezető részére a 

prémiumalap 88 %-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2016. évben már 

kapott 27,5 % prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 60,5 %-a 

fizethető ki.  

  



 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. 2017. évi 

végleges üzleti tervét 1.679.243 eFt nettó árbevétellel és 40.838 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

 

Tárgy: Köztéri alkotások elhelyezése  

 

ZMJVK 63/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Farkas Ferenc szobrászművész 

egykori várat ábrázoló térplasztikáját a Mindszenty téren az alábbi szöveggel 

kívánja elhelyezni. 

 „A vár legkorábbi ismert ábrázolása alapján készült térplasztikát állíttatta 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata városunk első, 1247-es 

írásos említésének 770. évfordulója alkalmából. 2017. május 12.” 

 „Innen szétnézve ez a látvány tárult 1640-ben a Zalaegerszegre érkezők elé” 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szobor 

elhelyezéséről és ünnepélyes felavatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

2017. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére. 

 

Határidő:  2017. május 12. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabolcs Péter szobrászművész 

„A kefekötő mester” nevű alkotását a Piac téren az alábbi szöveggel kívánja 

elhelyezni.  

 „Állíttatta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata városunk első 

írásos említésének 770. évfordulója alkalmából. 2017. június … .” 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szobor 

elhelyezéséről és ünnepélyes felavatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

2017. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére. 

 

Határidő:  2017. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése testvér-és baráti városainak 16 

db címerét, valamint a feliratos táblát a következő szöveggel - „Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város testvérvárosainak és baráti városainak címerei. Készültek 

Zalaegerszeg 1247-es, első írásos említésének 770. évfordulója alkalmából. 



 

 

2017. június 9.” - a Dísz téren, a Városháza előtti téren pedig Marosvásárhely 

címerének helyére Zala megye címerét helyezteti el. 

  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a címerek 

elkészíttetéséről és elhelyezéséről, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2017. évi 

költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére, valamint a címerek 

ünnepélyes felavatásáról. 

 

Határidő:  2017. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Kivett saját használatú utak és magánutak elnevezése  

 

ZMJVK 64/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Alsójánkahegy 

településrészen található 23401/4 hrsz-ú, a 23399/2 hrsz-ú és a 23398/2 hrsz-ú kivett 

saját használatú utaknak, valamint a 23391/2 hrsz-ú és a 23398/6 hrsz-ú kivett 

magánutaknak a Bodza köz elnevezést adja. 

Az elnevezés időpontja: 2017. április 13. 

A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett saját használatú utak, 

valamint kivett magánutak elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. április 25. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása  

 

ZMJVK 65/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

I.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának 

megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a polgármesteri 

rendelkezésű keret terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Cél 
Támogatás 

összege 

1. Énekmondó Alapítvány 

„Október végi tiszta lángok” 

c. műsor előadása Budapesten 

(terembér és vendéglátás) 

100.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 100.000 Ft összegű támogatást 

biztosít az Zalaegerszegi Miasszonyunk (Notre Dame) Nővérek Mindszenty 



 

 

Iskolájáért Alapítvány részére, a diákok angliai utazásához a polgármesteri 

rendelkezésű keret terhére. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Városrész 

Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást a Kertvárosi Városrész Településrészi 

Önkormányzat kerete terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Cél 
Támogatás 

összege 

Határoza

t száma 

1. 
„Gyermekeinkért, a Jövőnkért” 

Alapítvány 

60 éves jubileumi 

ünnepség 

megszervezése 

70.000 Ft 
4/2017. 

(III. 08.) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság 41/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Zalaegerszegi Ganz Ábrahám 

Diák Alapítvány 

A Zalaegerszegi SZC Ganz 

Ábrahám Szakgimnázium 

fennállása 55. évfordulójának 

megünneplése 

55.000 

2. Gyermekművészetért Alapítvány 
Kodály Zoltán Megyei 

Szolfézsverseny megrendezése 
85.000 

3. 
Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 
Generációk Kézfogása 30.000 

4. 
Csány Közgazdasági SZKI 

Pártolói Közhasznú Alapítvány 

Hagyományőrző Jótékonysági Gála 

megtartása 
50.000 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 

 

III.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság 44/2017. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Dózsa György Általános Iskoláért 

Alapítvány 

Dózsa-napok 

rendezvénysorozatának 

támogatása 

150.000 

2. 

"Zalaegerszegi Miasszonyunk 

(Notre Dame) Nővérek 

Mindszenty Iskolájáért" 

Alapítvány 

Angliai jutalomutazás 

támogatása 
75.000 

3. 
A Tanulókért és az Iskoláért Ady 

Alapítvány 

Művészeti bemutató 

támogatása 
50.000 

4. 
Képzőművészeti Támogatási 

Alapítvány 

"Sokat tud az én kezem" 

megyei rajzpályázat 

támogatása 

65.000 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 

59/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 

Hangosító berendezés 

kiépítése 
40.000,- Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

V. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Műszaki Bizottság 49/2017. sz. 

határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít 

támogatást: 



 

 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 

Hangosító berendezés 

kiépítése 
100.000,- Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

VI. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Lakás és 

Egészségügyi Bizottság 67/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
„Cseperedő” Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 
Tárgyi eszközök beszerzése 45.000,- Ft 

2. 
„Tipegő” Zalaegerszegi Bölcsődei 

Alapítvány 
Tárgyi eszközök beszerzése 45.000,- Ft 

3. 

Egészséges és Derűs 

Kisgyermekért Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 

Tárgyi eszközök beszerzése 45.000,- Ft 

4. 
„Gyermekjólét” Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 
Tárgyi eszköz beszerzése 45.000,- Ft 

5. 
Egyszülős Családokért Zalai 

Krízisközpont Alapítvány 
Családi közösségépítő 

programok megvalósítása 
30.000,- Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

VII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Idősügyi Tanácsa 5/2017. (III.21.) sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi szervezetek (intézmény, egyesület, alapítvány) részére 

biztosít támogatást a Városi Idősügyi Tanács feladatai keret terhére: 

 

1. A Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége részére 10.000,- Ft 

összegű támogatás a Zalaegerszegi Nyugdíjas Polgári Kör 2017. évi 

rendezvényei költségei támogatása céljára. 



 

 

2. A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részére 30.000,- Ft 

összegű támogatás a Nefelejcs Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei 

költségei támogatása céljára. 

3. A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részére 30.000,- Ft 

összegű támogatás a Kertvárosi Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei 

költségei támogatása céljára. 

4. A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részére 15.000,- Ft 

összegű támogatás a Közalkalmazottak Szakszervezete Megyeházi 

Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei költségei támogatása céljára. 

5. A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részére 30.000,- Ft 

összegű támogatás az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei 

költségei támogatása céljára. 

6. Az Összefogás Botfáért Egyesület részére 30.000,- Ft összegű támogatás 

az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei költségei 

támogatása céljára. 

7. A Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület részére 30.000,- Ft összegű 

támogatás a 2017. évi rendezvényei költségei támogatása céljára. 

8. A Nyugdíjas Pedagógus Egyesület részére 30.000,- Ft összegű támogatás 

a 2017. évi rendezvényei költségei támogatása céljára. 

9. A Zalaegerszegi Asztma Klub Egyesület részére 30.000,- Ft összegű 

támogatás a Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubja 2017. évi rendezvényei 

költségei támogatása céljára. 

10. A Zalai Építők Móricz Zsigmond Művelődési Egyesülete részére 

30.000,- Ft összegű támogatás a Zala Megyei Építők Nyugdíjas 

Szakszervezet 2017. évi rendezvényei költségei támogatása céljára. 

11. Az Összefogás Egyesület részére 30.000,- Ft összegű támogatás a 

Hóvirág Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei költségei támogatása 

céljára. 

12. A Közlekedéstudományi Egyesület részére 30.000,- Ft összegű 

támogatás a Zala Megyei Területi Szervezet Senior Szakcsoport 2017. 

évi rendezvényei költségei támogatása céljára. 

13. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Tűzoltó és Polgári Védelmi 

Nyugdíjasok Egyesülete részére 30.000,- Ft összegű támogatás a 2017. 

évi rendezvényei költségei támogatása céljára. 

14. A Besenyő a 2000-es Években Alapítvány részére 30.000,- Ft összegű 

támogatás Nyugdíjas Klubja 2017. évi rendezvényei költségei 

támogatása céljára. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 

Közalapítvánnyal a felsőoktatási ösztöndíj támogatás tekintetében  

 

ZMJVK 66/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 

Közalapítvánnyal kötendő, az előterjesztés 1. mellékletét képező együttműködési 

megállapodást 2017. április 15-ei hatállyal elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2017. április 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Göcseji Múzeum Állami Számvevőszéki vizsgálatát követően elfogadott 

intézkedési terv módosítása  

 

ZMJVK 67/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2017. (I.20.) sz. 

határozatának 2. pontjával jóváhagyott intézkedési tervet hatályon kívül 

helyezi.  

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék 16225. 

számú „Jelentés – Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése – Göcseji 

Múzeum” című jelentésében rögzített intézkedési javaslatra az 1. sz. melléklet 

szerinti módosított intézkedési tervet jóváhagyja.  

 

Határidő: 2017. április 13. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

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

elfogadott módosított intézkedési tervről tájékoztassa az Állami Számvevőszék 

elnökét és a Göcseji Múzeum igazgatóját. 

 

Határidő: 2017. április 24.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Tudományos és Technológia Parkban található zalaegerszegi 15465/15 hrsz-ú 

ingatlan értékesítése  

 

ZMJVK 68/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése munkahelyteremtő beruházás céljára, 

pályázati eljárás lefolytatása nélkül, építési telekként értékesíti a zalaegerszegi 

15465/15 hrsz-ú, 5008 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező 

ingatlant az Atrium Design Kft. (Cg.: 20-09-068489, székhely: 8900 Zalaegerszeg, 

Bazitai u. 42/D) részére.  



 

 

 

Az ingatlan teljes vételára 17.528.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 22.260.560,- Ft. 

 

A vételi ajánlat értékelését, a befektetés-támogató rendelet szerint a város számára 

várható pénzügyi haszon és a nyújtott szolgáltatások költsége számítását a közgyűlés 

az előterjesztés 4. melléklete szerint elfogadja. 

 

Az önkormányzat a vevővel adásvételi és támogatási szerződést köt, melyben 

szerepeltetni kell az alábbiakat: 

- A közgyűlés az ingatlant munkahelyteremtő beruházás céljára értékesíti.  

-   A vevő által az önkormányzat részére megfizetett - a teljes bruttó vételár 5%-

ának megfelelő összegű - 1.113.028,- Ft bánatpénz a szerződésben foglalónak 

minősül és a vételárba beszámításra kerül.   

 - Az Nvtv. 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni 

természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A vevőnek 

cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. 

pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat 

alapján kötött szerződés semmis. 

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

ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző 

elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási jogára tekintettel a szerződés 

csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 

napos nyilatkozattételi határidő eltelte után lép hatályba.  

- A vevő által ténylegesen fizetendő vételár összege bruttó 17.878.560,- Ft (a 

teljes nettó vételár után számítandó ÁFA összege 4.732.560,- Ft és a teljes 

nettó vételár támogatással csökkentett része 13.146.000,- Ft), mely a szerződés 

hatályba lépését követő 30 napon belül esedékes. 

- Az ingatlan forgalmi értéke közművesítéssel került meghatározásra.  

- Az ingatlan birtokba adására az adásvételi szerződés hatályba lépésével 

egyidejűleg, a tulajdonba adásra a teljes vételár megfizetését követően kerül 

sor.   

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

foglaló megtartása mellett az elállás jogát a teljes vételár meghatározott időre 

történő meg nem fizetése esetére. 

- A közgyűlés hozzájárul, hogy a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésével egyidejűleg a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vagyonkezelői 

joga törlésre kerüljön.  

- Az adásvételi és támogatási szerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi 

költség megfizetése a vevőt terheli, az adásvétellel kapcsolatos változások 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetése a vevő kötelezettsége és 

költsége, az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos illeték megfizetése a vevőt 

terheli.  

-    Az Atrium Design Kft. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén az alábbi fejlesztést vállalja: 

a.) A tervezett átlagos statisztikai állományi létszám növelés a beruházás 

üzembe helyezésétől számított 2 éven belül több mint 10 fő. 

b.) A tervezett nettó árbevétel növekedés – melyet a beruházás üzembe 

helyezésétől számított 2 éven belül a támogatott befektetés 

tevékenységéből kell elérni - összege: 50 millió Ft. 



 

 

c.) A tervezett beruházás – melyet a támogatási szerződés aláírásától 

számított 2 éven belül kell megvalósítani - összértéke: 50 millió Ft. 

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

Jogú Város Közgyűlésének Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés - 

támogató programjáról szóló 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Befektetés-ösztönzési rendelet) 23. §-a szerint a város számára 

várható pénzügyi haszon és a nyújtott szolgáltatások költsége figyelembe 

vételével egyszeri, nettó 4.382.000,- Ft árkedvezmény támogatást nyújt. A 

támogatás mértéke a Befektetés-ösztönzési rendelet 23. § (3) bekezdésében 

foglaltak szerint a 6. § (2) bekezdésében szereplő III. kategória alapján a piaci 

árhoz képest 25 %. A támogatási kategória: az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

hatálya alá tartozó támogatásnak minősül. 

- A felek az árkedvezmény támogatás igénybevétele miatt a Befektetés-

ösztönzési rendelet alapján az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 

támogatási szerződést kötnek. 

- A vállalt beruházást a vállalkozásnak a támogatási szerződés aláírásától 

számított 2 éven belül kell megvalósítania. A vállalkozásnak hitelt érdemlő 

módon bizonyítania kell, hogy a beruházás üzembe helyezésétől számított 2 

éven belül a támogatott befektetés tevékenységéből érte el a vállalt nettó 

árbevétel növekedést, amelyet a beruházás üzembe helyezésekor készített 

mérlegben vagy üzleti tervben kimutatott nettó árbevételhez kell viszonyítani. 

A vállalt átlagos statisztikai állományi létszámot a vállalkozásnak a beruházás 

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

foglalkoztatását a beruházás üzembe helyezésétől számított legalább 5 évig 

biztosítania kell. 

- Az Atrium Design Kft. által újonnan létrehozott munkakörökben 

foglalkoztatott munkavállalók száma a kedvezményezettnél közvetlenül teljes 

munkaidőben alkalmazott személyek számának nettó növekedése az előző 12 

hónap átlagához képest. Az újonnan létrehozott munkakörök számának 

megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes 

munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg. 

- Az Atrium Design Kft. nyilatkozott, hogy a támogatott projekthez igénybevett 

összes állami támogatás – ideértve a csekély összegű támogatásokat is – 

támogatási intenzitása nem haladja meg az irányadó közösségi szabályban 

meghatározott támogatási intenzitást, valamint, hogy 2017. évben és az azt 

megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatásban nem 

részesült.      

- A közgyűlés megállapítja, hogy az Atrium Design Kft. által vállalt projekt 

megfelel a Befektetés-ösztönzési rendeletben meghatározott jogosultsági 

feltételeknek. 

- A támogatási szerződés súlyos megszegése esetén a támogatott vállalkozás 

köteles az árkedvezmény támogatási szerződésben meghatározott összegét a 

jegybanki alapkamat kétszeresével növelten visszafizetni. Súlyos 

szerződésszegésnek minősülnek különösen: a Befektetés-ösztönzési rendelet 8. 

§ (4) bekezdésében meghatározott esetek, valamint a vételár kedvezmény 

igénybevételével megvásárolt ingatlan elidegenítése a szerződésben 

meghatározott támogatási időtartam alatt. 



 

 

- A Befektetés-ösztönzési rendelet 8. § (4) bekezdés a)-e) pontjában 

meghatározott esetben a vállalkozás a visszatérítendő támogatást a jegybanki 

alapkamat kétszeresével növelt összegben arányosan köteles visszafizetni. Az 

arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási 

szerződésben kell meghatározni. Amennyiben a részleges teljesítés nem éri el a 

rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek alsó 

határát, a teljes támogatási összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt 

összegben köteles a vállalkozás visszafizetni.  

- A visszafizetési kötelezettség biztosítására szolgáló, szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek: az Önkormányzat javára azonnali beszedési megbízás 

benyújtásának lehetősége az ajánlattevő mindenkori bankszámlái terhére, 

valamint jelzálogjog bejegyzése az értékesített ingatlanra. Az értékesített 

ingatlanra bejegyzett jelzálogjog kiváltható bankgarancia biztosításával. 

- Az Atrium Design Kft. az ingatlan vételárát az Önkormányzat által nyújtott 

árkedvezmény támogatás összegének figyelembe vételével köteles megfizetni 

az alábbiak szerint: a teljes nettó vételár után számítandó ÁFA összege 

4.732.560,- Ft és a teljes nettó vételár támogatással csökkentett része 

13.146.000,- Ft. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés, valamint az 

ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: az adásvételi és támogatási szerződés aláírására: 2017. május 31. 

Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Önkormányzati támogató nyilatkozat a Modern Városok Program keretében 

Zalaegerszegen létesítendő logisztikai központ és konténerterminál megvalósításához  

 

ZMJVK 69/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy állami beruházásként 

megvalósuljon a zalaegerszegi logisztikai központ és konténerterminál, ezáltal 

jelentősen javuljon Magyarország és azon belül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

nemzetközi versenyképessége és befektetés támogató vonzereje. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert az önkormányzati támogató nyilatkozattal 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:       2017. április 30.  

Felelős:           Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” tárgyú felhívásra  

 

ZMJVK 70/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú felhívásra pályázatot nyújtson be 

Zalaegerszeg, Andráshida utca burkolat felújítása tárgyában.  

 A pályázat kedvező elbírálása esetén az 50%-os önerő biztosítása Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. 

(II.13.) önkormányzati rendeletének „Utak, járdák, lépcsők, támfalak 

hibaelhárítás, sürgősségi feladatok” előirányzatán rendelkezésre áll.  

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és kedvező 

elbírálás esetén a pályázat megvalósításhoz szükséges további intézkedések 

megtételére, illetve dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: pályázat benyújtására: 2017. május 2. 

  kedvező elbírálás esetén szükséges intézkedések megtételére, 

  dokumentumok aláírására: 2017. szeptember 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a 

költségvetés soron következő módosításakor a pályázati cél nevesítéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: a támogatási értesítést követő költségvetés-módosítás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi támogatott munkaerő-

kölcsönzési tevékenységéről  

 

ZMJVK 71/2017. (IV.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi 

munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

A 2017. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenység pénzügyi fedezete a 2017 évi 

önkormányzati költségvetésben, a „Foglalkoztatás támogatás, munkaerő kölcsönzés” 

előirányzatban biztosított 14.000 e Ft, amely összeg tartalmazza a Kft. e 

feladatellátásához szükséges, működési költségekhez felhasználható 2.800 e Ft-ot.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzügyi megállapodás aláírására.  

 

Határidő:  2017. április 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 

 

 

 

Tárgy: Flextronics International Kft. beruházásához önkormányzati támogató 

nyilatkozat (ZÁRT ÜLÉS)  

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 74/2017. (IV.13.) sz. határozatával 

támogatja, hogy a Flextronics International Kft. egyedi kormánydöntésen (EKD) 

alapuló regionális beruházási támogatás igénybevételével újabb beruházást hajtson 

végre.  
 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 
 

A közgyűlés 2017. április 13-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 Zalaegerszeg és térsége települési szilárd hulladékainak kezelésére vonatkozó 

hulladékhasznosító technológia fejlesztéséről 

 a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről 

 külföldi utazásokról (Hannover – CeBIT és Düsseldorf – Dessau) 
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