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SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  
 

ZMJVK 204/2018. (XII.13.) sz. hat. A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú 

Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt 

pályázat elbírálása 

 

ZMJVK 208/2018. (XII.13.) sz. hat. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

megválasztása 

 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

ZMJVK 33/2018. (XII.14.) ÖR. a lakások bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 34/2018. (XII.14.) ÖR. az első lakáshoz jutók önkormányzati 

támogatásáról szóló 4/2006. (II.03) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 



ZMJVK 35/2018. (XII.14.) ÖR. az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. 

(IV.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 36/2018. (XII.14.) ÖR. a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek elmulasztása, 

megszegése jogkövetkezményeiről szóló 

11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 37/2018. (XII.14.) ÖR. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 38/2018. (XII.14.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 39/2018. (XII.14.) ÖR. a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

sportjáról szóló 1/2002. (II.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 40/2018. (XII.14.) ÖR. a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 41/2018. (XII.14.) ÖR. a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. 

(II.08.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 42/2018. (XII.14.) ÖR. a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

ZMJVK 43/2018. (XII.14.) ÖR. az intézményi élelmezés nyersanyag-

költségeiről 

 

 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
ZMJVK 199/2018. (XII.13.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 200/2018. (XII.13.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve és a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 



ZMJVK 201/2018. (XII.13.) sz. hat. A helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

  

ZMJVK 202/2018. (XII.13.) sz. hat. A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. 

(II.08.) önkormányzati rendelet IV. 

negyedévi módosítása 

 

ZMJVK 203/2018. (XII.13.) sz. hat. Az intézményi élelmezés 

nyersanyagköltségeiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 ZMJVK 205/2018. (XII.13.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

2019. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2019. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVK 206/2018. (XII.13.) sz. hat. A Zala-Müllex Kft. 2019. évi előzetes 

üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2019. évi prémiumfeltételeinek 

megállapítása 

 

ZMJVK 207/2018. (XII.13.) sz. hat. A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi 

előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek 

megállapítása 

 

ZMJVK 209/2018. (XII.13.) sz. hat. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 

2019. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2019. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVK 210/2018. (XII.13.) sz. hat. A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2019. évi 

előzetes üzleti tervének elfogadása 

 

ZMJVK 211/2018. (XII.13.) sz. hat. A LÉSZ Kft. 2019. évi előzetes üzleti 

tervének elfogadása, az ügyvezető 2019. 

évi prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVK 212/2018. (XII.13.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. 2019. évi 

előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek 

megállapítása 

 

ZMJVK 213/2018. (XII.13.) sz. hat. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 

2019. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2019. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása 

 



ZMJVK 214/2018. (XII.13.) sz. hat. A Kvártélyház Kft. 2019. évi előzetes 

üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2019. évi prémiumfeltételeinek 

megállapítása 

 

ZMJVK 215/2018. (XII.13.) sz. hat. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2019. 

évi előzetes üzleti tervének elfogadása, a 

vezérigazgató 2019. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVK 216/2018. (XII.13.) sz. hat. A Zalavíz Zrt-vel „Szennyvíztisztító telep 

2018. évi felújítási munkái” tárgyában 

megkötött vállalkozási szerződés 

módosítása 

 

ZMJVK 217/2018. (XII.13.) sz. hat. A zalaegerszegi 0989 hrsz-ú ingatlan 

(Csácsbozsok), belterületbe vonásához 

szükséges terület-felhasználási célt 

tartalmazó döntés meghozatala 

 

ZMJVK 218/2018. (XII.13.) sz. hat. Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának és Polgármesteri 

Hivatalának 2019. évi ellenőrzési tervére 

 

ZMJVK 219/2018. (XII.13.) sz. hat. A Városi Hangverseny és Kiállítóterem 

épületének részleges megújítása 

 

ZMJVK 220/2018. (XII.13.) sz. hat. A Zalaegerszegi Vitorlás Egyesület 

névhasználati kérelme 

 

ZMJVK 221/2018. (XII.13.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 2019. I. félévi munkatervének 

jóváhagyása 

 

ZMJVK 222/2018. (XII.13.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása 

 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 A közgyűlés 2018. december 13-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 

 

 Tájékoztató a 2018. december 13-i 

közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól 

 



SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  
 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt 

pályázat elbírálása  

 

 ZMJVK 204/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 31-től 2023. július 31-

ig Pődörné Hajdu Ibolyát bízza meg a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda 

magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. számú 

melléklete, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján, és vezetői pótlékát 

az Nkt. 8. sz. melléklete alapján az illetményalap 40 %-ában állapítja meg. 

 

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

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2018. december 20. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

  

  
Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása  

 

 ZMJVK 208/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 01. napjától 2019. 

december 31. napjáig terjedő határozott időre Aladi Gusztávot (8900 

Zalaegerszeg, Kabók L. u. 16.) választja meg a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Kontakt Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjévé. Személyi alapbérét havi bruttó 420.000.- forintban állapítja 

meg. 

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

szereplő munkaszerződés aláírására. 

 

 Határidő: 2018. december 31.  

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

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

adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

 Felelős: felkérésre: ügyvezető 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

33/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete  

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló  

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

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

rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

[(4) A lakásbérbeadás jellege költségelvűnek minősül, ha]  

„g) a lakásbérbeadás köznevelési feladatellátás céljából a Zalaegerszegi Tankerületi 

Központ, illetve jogutód szervezete részére történt.” 

 

2. §  Az Ör. 5. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

[(2) Határozatlan időre kell bérbe adni]  

„f) köznevelési feladatellátás céljából a Zalaegerszegi Tankerületi Központ, illetve jogutód 

szervezete részére bérbe adott lakást.” 

 

3. § (1) Az Ör. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Egyes munkakörökhöz vagy tevékenységekhez kapcsolódó bérbeadásnak minősül, ha a 

2/a.-2/f. és 2/h. mellékletekben felsorolt lakásokban történik az elhelyezés.” 

 

(2) Az Ör. 17. § (2) bekezdése a következő 8. ponttal egészül ki: 

[(2) Az egyes munkakörökhöz vagy tevékenységekhez kapcsolódó lakás bérlőjének – az 

alábbiakban felsorolt feltételek fennállásáig – csak az a személy jelölhető ki, akinek 

munkaköre vagy feladatellátása]  

„8. a 2/h. mellékletben felsorolt lakásnál a Göcseji Múzeum tevékenységéhez kapcsolódik.” 

 

(3) Az Ör. 17. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki: 

„(3c) A Zalaegerszeg, Landorhegyi út 17. C. lph. 1/4. szám alatti lakásnál a bérlő a 

Zalaegerszegi Tankerületi Központ, illetve jogutód szervezete köznevelési feladatellátás 

céljából.” 

 

(4) Az Ör. 17. § (4) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki: 

[(4)  A (2) bekezdésben meghatározott lakások bérbeadása esetén a bérlőkijelölési jogot] 

„10. a 2/h. mellékletben felsorolt lakásnál a Göcseji Múzeum vezetője gyakorolja.” 

 



4. § Az Ör. 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Speciális önkormányzati lakásbérbeadásnak minősül és költségelvű jelleggel adható 

bérbe a Zalaegerszeg, Landorhegyi út 17. C. lph. 1/4. szám alatti lakás köznevelési 

feladatellátás céljából a Zalaegerszegi Tankerületi Központ, illetve jogutód szervezete 

részére.” 

 

5. § Az Ör. a következő 31/E. §-sal egészül ki: 

„31/E. § 
 

A Zalaegerszeg, Landorhegyi út 17. C. lph. 1/4. szám alatti lakásra köznevelési feladatellátás 

céljából a Zalaegerszegi Tankerületi Központ, illetve jogutód szervezete jogosult a 

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezettel bérleti szerződést kötni.” 

 

6. §  Az Ör. 43. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) A Zalaegerszeg, Landorhegyi út 17. C. lph. 1/4. szám alatti lakást köznevelési 

feladatellátás céljából a Zalaegerszegi Tankerületi Központ, illetve jogutód szervezete 

jogosult határozott és határozatlan időre is albérletbe adni, legfeljebb a lakásbérleti 

jogviszony időtartamára. A bérlő előzetesen közli a bérbeadóval az albérletbe vevő 

adatait, és az albérleti szerződésben kötelezettségként előírja számára a bérlőt terhelő 

kötelezettségeket.” 

 

7. § Az Ör. 47. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

[(2) Lakbérkedvezményre jogosult]  

„e) a 2/a., 2/c., 2/d., 2/e. és 2/h. mellékletekben felsorolt lakások bérlője, ha munkaköre 

nem sorolható a b) pontban meghatározott körbe.” 

 

8. § (1) Az Ör. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony az (1) bekezdésben meghatározott okból 

felmondásra került, a közgyűlés egyedi döntése alapján a volt bérlővel korábbi lakására 

határozott idejű, de legfeljebb egy évre szóló lakásbérleti szerződés köthető a lakás 

kiürítéséről szóló bírósági ítélet végrehajtásáig, ha a volt bérlő a lakásbérleti szerződés 

felmondásában szereplő és a kérelem benyújtásáig fennálló lakbértartozása, valamint az őt 

terhelő egyéb költségek megfizetésének legalább 50%-ban önerőből maradéktalanul eleget 

tett és a tartozás megfizetése mellett az esedékes fizetési kötelezettségeit a bérleti jogviszony 

helyreállítása iránti kérelmet megelőzően legalább 12 hónapig teljesítette. Nem számít 

önerőnek az önkormányzat vagy a Lakhatásért Közalapítvány által a tartozás mérsékléséhez 

nyújtott támogatás. Az önerő számítása szempontjából nem kell figyelembe venni a 

lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatásokat.” 

 

(2) Az Ör. 55. §-a a következő (2b)-(2c) bekezdéssel egészül ki: 

„(2b) A közgyűlés az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérleti jogviszony 

helyreállításának elbírálása során: 

a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a 

gyermekek számát, 

b) az egy főre eső havi átlagos nettó jövedelem, előnyt jelent a keresőtevékenységből 

származó jövedelem, 

c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet,  

d) jelenlegi lakhatási körülmények, és  

e) a volt bérlőnek és a vele együttlakó személyeknek a bérbeadóval és a lakókkal szembeni 

magatartása. 



(2c) A közgyűlés dönthet a bérleti jogviszony helyreállítására irányuló kérelem elutasításával 

egyidejűleg arról, hogy a végrehajtási eljárást felfüggeszti és amennyiben a volt bérlő az 

elutasítástól számított 12 hónapig a tartozás megfizetése mellett az esedékes fizetési 

kötelezettségeinek eleget tesz, akkor a bérleti jogviszony helyreállítását felülvizsgálja.” 

 

9. § Az Ör. 2. melléklete jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki. 

 

10. § Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

11. § (1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

   

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



 
1. melléklet a 33/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

 „2/h. melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez  

 

 
A GÖCSEJI MÚZEUM KEZELÉSÉBEN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS 

 

Kulturális célú lakás intézmény területén kívül 

 

Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Hegyalja u. 13/B. 2/10. 2 57” 



 
2. melléklet a 33/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

 „3. melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez  
 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK  

FAJLAGOS ALAPLAKBÉRÉNEK MÉRTÉKE 

 

SZOCIÁLIS LAKBÉR  

Övezet  
összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli szükséglakás 

Ft/m2 

I. 484 420 263 192 103 

II. 452 389 228 161 97 

III. 420 338 192 129 81 

KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉR  

772 Ft/ m2 

PIACI ELVŰ LAKBÉR  

1172 Ft/ m2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

34/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete  

az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló  

4/2006. (II.03) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

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

10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.03) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: ELR.) 6. § (4) bekezdése pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(4) A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás utalásától számított 10 évig – 

de legalább a gyermekek nagykorúvá válásáig - az igénylők és gyermekeik a lakásban 

életvitelszerűen laknak. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének megfelelően az életvitelszerű itt 

lakásra az igénylők és gyermekeik lakóhely létesítésére kötelesek bejelentkezni a 

lakcímnyilvántartásba.” 

 

2. § Az ELR. 9. § (3) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„[(3) A feltételek fennállásának igazolására az alábbi dokumentumok fogadhatóak el:] 

 4. lakásépítés vagy –bővítés, továbbá lakásnagyság igazolására: az egyszerű 

bejelentés benyújtására vonatkozó igazolás,” 

 

3. § Az ELR. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(2)  A polgármester a támogatás iránti igény elutasításáról határozattal dönt.” 

 

4. § Az ELR. 13. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „[(1) A támogatás teljes összegét azonnal és egyösszegben kell visszafizetni a Ptk-ban 

meghatározott késedelmi kamattal növelten, ha az adós a támogatás igénybevételével épített, 

vagy vásárolt lakást:] 

e)  ha lakásépítés (bővítés) esetén az építési engedélytől (az egyszerű bejelentéstől) oly 

mértékben tért el, hogy az építésrendészeti bírságot von maga után, illetve 

f) a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermeke(i) lakóhelyéül szolgál 

legalább a 6. § (4) bekezdésében vállalt időtartamig, aki(k)re tekintettel a támogatást 

igénybe vette.” 

 

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti.  

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése előtt beadott, de még el nem bírált 

kérelmek esetében is alkalmazni kell. 

  

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

35/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete  

az Egerszeg Kártyáról szóló  

16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

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

10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. 

(IV.11.) önkormányzati rendelete (későbbiekben: Ör.) 3. § (1) bekezdése a következőkkel 

egészül ki: 

 

Szervezetek A kedvezmény mértéke  

(a beiratkozási díjból) 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 10 % 

 

2. § Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

“5. § (1) Egerszeg Kártyát személyesen az erre a célra rendszeresített igénylőlapon (1. 

melléklet) és ügyfélkapus azonosítást követően a hivatali portálon közzétett elektronikus 

(online) igénylőlap (2. melléklet) kitöltésével lehet igényelni. A kártya igénylése során a 

személyes adatok és a lakóhely megadása szükséges, amely igazolja, hogy az igénylő 

megfelel jelen rendelet 2. §-ában foglalt feltételeknek. Az igénylőlap átvételétől számított 15 

napon belül a kártyát el kell készíteni, és – választásának megfelelően – az igénylőnek vagy a 

törvényes képviselőjének személyesen át kell adni, illetve részére postai úton térítésmentesen 

meg kell küldeni. 

 

(2) Az Egerszeg Kártya előállításának költségeit az igénylő viseli. Az igénylő minden új 

kártya előállításáért 2.000,- Ft-ot köteles fizetni. 

 

(3) A kártya személyes igénylése esetén a fizetés készpénzzel és bankkártyás fizetéssel, 

elektronikus igénylés esetén bankkártyás fizetéssel történhet.  

 

(4) Elutasított igénylés esetén a befizetett díj postai úton visszautalásra kerül. 

 

(5) A hivatal az igénylő részére postai úton megküldött és elveszett kártyát térítésmentesen 

pótolja. 

 

(6) A fogyatékossági támogatásban részesülő súlyos fogyatékos személynek, valamint olyan 

személynek, aki után fogyatékossága okán magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, 

vagy aki ezen okból magasabb összegű családi pótlékban részesül, 4. baleseti fokozatba 

tartozó baleseti járadékban részesülő személynek, továbbá azon megváltozott 

munkaképességű személynek, aki rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban 

részesül, az Egerszeg Kártya előállításáért térítési díjat nem kell fizetnie. A kártya 

igényléséhez  

a) a fogyatékosság tényének igazolására fogyatékossági támogatás esetén a Magyar 

Államkincstár által kiadott, ezt igazoló hatósági igazolványnak,  



b) magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság esetén az ezt igazoló hatósági 

igazolványnak a bemutatásán túl a fogyatékosságot megállapító szakorvosi igazolásnak,  

c) az egészségkárosodás és a munkaképesség megváltozás tényének igazolására a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott, a folyósított ellátás típusát tartalmazó, utolsó 

igazolásnak  

a bemutatása szükséges.  

 

(7) Amennyiben az online igénylés során az igénylő díjmentességre jogosultságra hivatkozik, 

akkor az erre vonatkozó igazolások másolatát – az igénylés elektronikus beküldésétől 

számított 8 napon belül – be kell küldeni a hivatal részére az ekartya@ph.zalaegerszeg.hu e-

mail címre, vagy egyéb módon, ellenkező esetben a díjmentes igénylés elutasításra kerül. 

 

(8) Az Egerszeg Kártya előállításáért a térítési díj 50 %-át kell megfizetnie annak a 

személynek, aki a 62. életévét betöltötte. 

 

3. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

“6. § Az Egerszeg Kártya a kibocsátás napjától számított 3 évig jogosít a kedvezmények 

igénybevételére. Az érvényességi idő lejártát követően új kártyát kell igényelni.” 

 

4. § (1) Az Ör. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Az Ör. kiegészül jelen rendelet 2. mellékletével. 

 

5. § (1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 01. napján lép 

hatályba és 2019. március 02. napján hatályát veszti.  

(2) A 2-4. § 2019. március 1. napján lép hatályba.  

(3) Jelen rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott kártyák az érvényesség évét tartalmazó 

hologramos bélyegek szerinti időtartamig feljogosítanak az Ör. 3. § szerinti kedvezmények 

igénybevételére. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

 



1. melléklet a 35/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

 „1. melléklet a 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelethez  

 

 

Igénylőlap 

Egerszeg Kártya  

Igénylés 

 

 Új kártya igénylése 

 

a) Az igénylő neve, születési ideje:  
 

 …………………………………………………………… 

 
b) Az igénylő lakóhelye: 

 

 …………………………………………………………… 
 

□ Az igényelt kártyát postai úton kérem kiküldeni.  

 

□ Az igényelt kártyát a hivatalban személyesen veszem át. 
 

□ A mellékelt tájékoztatóban foglaltakat megértettem, azokat tudomásul veszem, különösen azt, hogy 

kártyát kizárólag a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek igényelhetnek.  
 

□ Az igénylőlap benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom továbbításra 

kerüljön az Egerszeg Kártya előállítója részére. 
 
Felhívjuk az igénylő figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 6. § (6) bekezdése szerint az érintett kérelmére indult ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében 
az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. 

 



2. melléklet a 35/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

 „2. melléklet a 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelethez  

 

 

Igénylőlap 

Egerszeg Kártya  

igénylés 

Új Egerszeg Kártya igénylést nyújtok be. 

Új Egerszeg Kártya igénylést nyújtok be díjmentességre jogosultan. 

Az Egerszeg Kártya online igénylésére vonatkozó és itt elérhető tájékoztatóban 

foglalt feltételeket elolvastam, azokat tudomásul veszem és elfogadom, különösen 

azt, hogy kártyát kizárólag a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező 

magánszemélyek igényelhetnek. 
 

1. Az igénylő neve: 

2. Születési ideje (év, hónap, nap): 

3. Az igénylő lakóhelye: 

Közterület neve, jellege: 

Házszám, /épület/ lph./em./ ajtó 

vagy HRSZ 

4. Rendelkezés a kártyaátvételre: 

Az igényelt kártyát postai úton kérem kiküldeni. 

Az igényelt kártyát a hivatalban személyesen veszem át. 

Az igénylőlap benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom 

továbbításra kerüljön az Egerszeg Kártya előállítója részére.  
Felhívjuk az igénylő figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése szerint az érintett kérelmére 
indult ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni 

kell. 

5. Kártya igénylési díj befizetése és az igénylés elküldése: 

Felhívjuk az Igénylő figyelmét, hogy csak a sikeres online fizetési tranzakció után 

kerülnek elküldésre a megadott igénylési adatok. Sikertelen utalási művelet esetén újra 
kell kezdeményeznie az igénylést. A beérkezett kérelem a megadott zalaegerszegi lakcím 

ellenőrzését követően kerül elfogadásra vagy elutasításra! Az igénylés elfogadásáról, illetve –  

nem valós zalaegerszegi lakóhely esetén – elutasításáról az igénylő értesítést kap az 

ügyfélkapus értesítési tárhelyére. 

 

 

 

 

Zalaegerszeg 

 

 

 
 

Díjfizetés / Igénylés elküldése 
 



6. Díjmentes igénylésre vonatkozó nyilatkozat és a kérelem elküldése: 
Díjmentességre jogosult vagyok, melyre vonatkozó igazolások másolatát 8 napon belül 
elküldöm az ekartya@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre, vagy egyéb módon eljuttatom a 

hivatalba. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ezt nem teljesítem, úgy jelen igénylésem 

törlésre kerül. Hozzájárulok ahhoz, hogy a díjmentességhez csatolt iratokban szereplő 

adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan hatósági nyilvántartásból adatokat 
szerezzen be, illetve azokat kezelje. 

 

Díjmentes Igénylés elküldése 
 

 
 

mailto:ekartya@ph.zalaegerszeg.hu


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

36/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,  

megszegése jogkövetkezményeiről szóló  

11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 

2. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

 „(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti 

eljárásban az ügyféllel szemben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 

törvényben meghatározott szankciók alkalmazhatók. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárás 

lefolytatására a Közgyűlés által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző 

jogosult.” 

 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

(2) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 

47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a következő 4/A. §-sal egészül ki: 

„4/A. § (1) Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani a (2) bekezdésben foglalt esetek 

kivételével. 

(2) A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki  

a) a hatályos közterület-használati szerződéssel rendelkező vendéglátó üzletre, annak 

előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben,  

b) a szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel (közterület-használati szerződéssel) 

rendelkező alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt, 

c) a szokásosan kirándulás céljából igénybevett, pihenésre kijelölt helyekre, így a 

Gébárti-tó környékére, az Aranyoslapi-forrásra, az Azáleás-völgyre és a Bazitai TV-

torony környékére, a csácsi Jószomszédok-parkra,  

d) december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 06 óráig terjedő 

időszakra. 

(3) E tényállás alkalmazásában szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 2. § 23a. pontjában meghatározott ital.” 

 



(3) Hatályát veszti az Ör.  

a) 2. § (4) bekezdése, 

b) 3. § (1) bekezdése,  

c) 5-6. §-a, 

d) 16. §-a. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

37/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  

53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 

42. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 

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

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2. § 

 

A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  

 

3. § 

 

A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 

4. § 

 

Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 



1. melléklet a 37/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez  
„1. melléklet az 53/2012. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez 

 

 

TEMETŐI REND 
  

 

A ma emberének is jogos igénye, hogy halott családtagjai, ősei, rokonai nyugalmát 

senki ne zavarja meg. Ehhez az is szükséges, hogy a temetők csendjét, nyugalmát és 

biztonságát a temetőbe látogatók és a különböző szolgáltatást végző szervezetek 

tiszteletben tartsák. 

I. 

A köztemetők általános rendje 

 

c) A köztemetők üzemeltetéséről – közszolgálati szerződés útján – a 

Városgazdálkodási Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) gondoskodik.  

 

Temetkezéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati iroda címe:   

8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. 2  

Telefoni elérhetőség: 92/313-575 

Ügyeleti telefonszám 0
00

-24
00

 óráig, folyamatosan hívható: 06-20/971-5788  

 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfőtől-Péntekig: 8
00

-12
00 

 13
00

-15
00 

 

A halottak napján, illetve azt megelőző napokon az üzemeltető folyamatos ügyeletet 

biztosít a Göcseji és az Új köztemetőkben.  
 

d) A köztemetők nyitva tartása:  

Téli nyitva tartás (november 10-től március 31-ig) a hét minden napján 7
00

-18
00 

óráig 

Nyári nyitva tartás (április 1-től november 9-ig) a hét minden napján 6
00

-20
00 

óráig  

A köztemetőket a záróra előtt minden felszólítás nélkül a látogatónak el kell hagyni. 

Hősi (Olasz és Szovjet) temetők nyitva tartása folyamatos. 

 

e) A köztemetőkben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő 

magatartást kötelező tanúsítani. A látogató a hangos és oda nem illő beszédtől, (rádió, 

magnó, CD) illetve öltözéktől, tartózkodjon. 

 

f) A köztemetőkbe az alábbi esetekben lehet - engedély nélkül - behajtani: 

1. mozgáskorlátozott, szemmel láthatóan járóképtelen, idős, illetve beteg személyek  

 szállításakor, 

2. temetkezési tevékenység céljából, 

3. a ravatalozóhoz koszorú szállítása végett.  

 

Szakipari munkavégzés esetén az anyagok szállításához az üzemeltető által kiadott - 

behajtási engedély – szükséges.  

Az üzemeltető kérheti a célszállítást igazoló okmányok bemutatását. 

 

g) Köztemetőkben gyertyát, vagy mécsest gyújtó személy köteles a tűzveszély 

elkerülése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni. Avar, 



elszáradt koszorú – és virágmaradvány égetése tilos! 

 

h) Köztemetőkben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak – 

koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák - helyezhetők el. 

 

i) Köztemetőkben pad csak az üzemeltető hozzájárulásával a közlekedés és a 

szomszédos sír megközelítésének akadályozása nélkül helyezhető el.  

Sírokra és sírhelyek közé fás szárú növények ültetése tilos! Az engedély nélkül 

ültetett fás szárú növényeket, valamint létesített padokat az üzemeltető felszólítására 

az elhelyező köteles eltávolítani, amennyiben a felszólítás ellenére az eltávolítás nem 

történik meg, úgy üzemeltetőnek joga van azok eltávolítására.   

 

j) A köztemetőkben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a 

köztemetőkben lévő épületeket, egyéb tárgyakat, fákat, cserjéket és növényzetet 

beszennyezni, megrongálni vagy eltávolítani tilos! 

A köztemetőben elhelyezett tárgyak eltulajdonításáért, síremlékek megrongálásáért az 

üzemeltető nem vonható felelősségre. 

 

k) Köztemető látogató - sírgondozás céljára - a vizet ingyenesen használhatja  

 

l) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve 

más látogatónak kegyeleti érzéseit ne sértse, sírgondozásban ne akadályozza.  

 

m) Tilos a sírhely környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.  

 

n) A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen 

elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.    

 

o) Köztemetőkben az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen, hulladékgyűjtő konténerbe 

kizárólag a sírhely gondozás során keletkező hulladék helyezhető el. A hulladékot a 

sírhelyek között tárolni tilos!  

 

p) A hulladékgyűjtők ürítéséről az üzemeltető – közszolgáltató útján - köteles 

gondoskodni. A hulladékgyűjtő konténerek környékének tisztán tartása az üzemeltető 

feladata.   

Működő köztemetőknél a hulladék elszállítása rendszeres és folyamatos. Lezárt 

temetők esetén a hulladék elszállítása egyedi igényként merül fel. 

 

q) A köztemetők területéről síremléket, keresztet, fejfát – vagyonvédelmi okból – 

csak a köztemető üzemeltetőjével történt előzetes egyeztetés, bejelentés követően 

szabad a köztemetőből kivinni. 

 

r) A köztemetők területén a hirdetőtáblák kivételével tilos vállalkozói reklám - 

hirdetés elhelyezése.  

 

s) A köztemetők területén, 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett 

tartózkodhat. Az általa okozott károkért a felnőtt tartozik felelősséggel. 

 

t) A köztemetők területére kutyát bevinni - vakvezető kutya kivételével – tilos! 

 



u) A köztemetőkben talált dolgok tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény a mérvadó, melyről a köztemetők gondnokai kötelesek 

tájékoztatni a talált tárgyat leadó személyt. Amennyiben az üzemeltető felé adják le a 

talált tárgyakat, illetve az üzemeltető találja meg, úgy azokat a jegyzőhöz kell 

beszolgáltatni. Ha a köztemetők gondnokai veszik át a talált tárgyat, úgy a törvény 

alapján átvételkor igazolást kell kiadni talált tárgyat átadó személy felé, valamint 

nyilatkoztatni kell a találót, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. 

 

II. 

 

A vállalkozói szolgáltatás elvei 

 

1. A köztemetőkben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről 

történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a 

köztemető üzemeltetőjének be kell jelenteni. 

A síremlék felállítást az üzemeltetőnél kérelmezni kell. Csak az üzemeltető 

engedélyezését követően kezdhető meg a munka. A síremlék felállítási engedély díját 

az önkormányzati rendelet 3. mellékletének 2. pontja tartalmazza.   

 

2. Az üzemeltető a síremlék felállítási munkákról nyilvántartást köteles vezetni, 

mely tartalmazza: 

- az engedély nyilvántartási számát,  

- a munka pontos helyét (temető, parcella, sor, sír számát) 

- végzendő munka pontos leírását, ha felújítás nem helyszínen történik, a temetőből 

 való kiszállításkor az üzemeltető hozzájárulását,  

- munka megkezdésének és befejezésének napját, 

- anyagszállítást végző gépkocsi típusát, forgalmi rendszámát, 

- építtető nevét, lakcímét, kivitelező nevét, címét, telephelyét és iparengedélyének 

 számát, 

 

3. A temetési helyen történő építés, felújítás, bontás során feleslegessé váló 

anyagokat, a munkát végző köteles elszállítani. 

 

4. Vasárnap és ünnepnapon, illetve pihenőnapon a köztemetőkben – a temetkezési 

szolgáltatók és az üzemeltető kivételével – vállalkozók által munka nem végezhető. 

 

5. A köztemetőkben munka csak úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók 

és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. 

 

6. Temetési szertartás alatt munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem 

zavarhatja a búcsúztatást. 

 

7. Temetési helyek látogatását csak rendkívüli esetben – fakivágás, utak készítése, 

exhumálás - és csak a munkavégzés idejéig lehet korlátozni. 

 

 



III. 

 

Temetkezési szolgáltatás 

 

1. A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végezhet az üzemeltető, továbbá - a 

rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - az a vállalkozó is, aki 

jogszabály alapján e tevékenység végzésére jogosult. 

 

2. Köztemetést csak az önkormányzat rendelhet el. 

 

3. Köztemetőkben temetkezési szolgáltató csak az üzemeltetővel kötött írásos 

megállapodás aláírását követően végezhet temetkezési szolgáltatást.  

 

4. A köztemetők mindenkori üzemeltetője a temetési szolgáltatás során 

együttműködik az egyéni és társas vállalkozókkal.  

 

5. Az együttműködő szervezetek között – az egymásra utaltság következtében – 

fokozott együttműködésre van szükség. Elsődleges szempont a kegyeletet figyelembe 

vevő, magas színvonalú szolgáltatással párosult kulturált magatartás. Mindezek 

érdekében az üzemeltető temetkezési szolgáltatók között hátrányos 

megkülönböztetést nem alkalmazhat. 

 

6. A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a 

temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését – az egyházi temetések esetén az 

egyházi szertartás rendjének megfelelően – tiszteletben tartani. 

 

7. A szolgáltatást végzők tevékenységük során kötelesek méltó magatartást 

tanúsítani a munkálatokat a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben kell végezni. 

 

8. A temetkezési szolgáltató a temetés során csak olyan kelléket és cikkeket 

használhat fel, mely nem ütközik a törvénybe és olyan ravatalozást, illetve szertartást 

rendezhet, amely nem sérti a közízlést és a kegyeleti etikai normákat.  

 

9. A vállalkozó csak az ügyfél általi meghatalmazás alapján járhat el a temetkezési 

szolgáltatás ügyében. 

 

10. Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltató a köztemetőkben keretes-

fedlapos sírhelybe történő koporsós temetéskor minden esetben a fedlapot a temetést 

megelőző napon 9 óráig köteles –a temető gondnoka jelenlétében – a sírhelyről 

eltávolítani, elhelyezéséről, megőrzéséről gondoskodni.  A keret eltávolításának – 

mely úgyszintén a szolgáltató kötelezettsége a temetőn kívüli elhelyezéssel együtt - 

szükségességét minden esetben a gondnok saját hatáskörben mérlegeli. A fedlap 

visszahelyezése a temetkezési szolgáltató kötelezettsége. A visszahelyezés 

időpontjának meghatározása – a szertartáskor, a visszahantolást követően, a koszorúk 

elhelyezését megelőzően, vagy a szertartás után, a koszorúk eltávolítását követően – a 

temetkezési szolgáltató feladata. 

 

11. Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók temetőn belüli 

szolgáltatások igénybevételéért az önkormányzati rendelet 3. mellékletében 

meghatározott díjat kötelesek megfizetni. 



 

12. Üzemeltető feladata összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a 

ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket. 

 

13. A temetés felvétele az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában személyes 

megrendelés útján (a sírhely feletti rendelkezésre jogosult, vagy annak 

meghatalmazottja által) a megrendelő által bemutatott halottvizsgálati bizonyítvány 

anyakönyvezett példányának bemutatásával történhet. A fenti okmányok hiánytalan 

megléte és a megrendelt szolgáltatás egyösszegű (készpénzes, vagy bankkártyás) 

kifizetése esetén adható csak a temetési időpont. 

 

14. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát - a köztemető tulajdonos 

megbízásából - az üzemeltetőnek kell megőriznie, ennek érdekében a szolgáltatónak a 

halottvizsgálati bizonyítvány másolatát az üzemeltetőnek át kell adnia. 

 

15. A szakhatóság által kiadott sírnyitási engedélyt a temetés előtt egy nappal kell az 

üzemeltető részére bemutatni.  

 

16. Nem mélyített sír esetén rátemetést az üzemeltető nem engedélyezhet. 

 

17.  

 

18. A halott szállítást legalább kettő, a ravatalozást és a sírgödörbe (sírboltba) való 

koporsó elhelyezést legalább négy főnek kell végeznie. Az urnaravatalozást és 

elhelyezést egy fő is végezheti. 

 

19. Amennyiben a szolgáltató a temetéskor hang kazettát – zene, vers – biztosít, az 

üzemeltetőnek kötelessége meggyőződni, hogy a hanghordozó a kegyeleti normáknak 

megfelelő. Ennek érdekében a szolgáltatónak írásban nyilatkoznia kell, illetve a 

temetés előtt fél órával a hanganyagot az üzemeltető részére ellenőrzés céljából át kell 

adni. 

 

20. A vállalkozók által készített és a köztemetőkben kiszállított koszorúkat, 

virágcsokrokat temetés előtt fél órával az adott temető gondnokának át kell adni. A 

vállalkozók kötelesek a koszorún külön feltüntetni írásban, hogy kinek a temetésére 

készítették.  

Ettől eltérő esetben az üzemeltető nem köteles azokat átvenni.  

 

IV. 

 

Az üzemeltető kötelezettségei 

 

1. A kegyeleti közszolgáltatási, illetve vállalkozási szerződés alapján az 

üzemeltetőnek az alábbi kötelezettségei állnak fenn.  

 a)  meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőkben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek ellátásának folyamatát. Hétfői napon a központi (Göcseji, 

Új köztemető) temetőkben a temetkezési szolgáltatás szünetel.  

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való 

első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 



c) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség és ezek technikai berendezései, tárolók és 

hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, 

és működteti azokat; 

d) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a központi 

temetők nyitását, zárását; 

e) megőrzi a nyilvántartó könyveket; és naprakészen, a valóságnak megfelelően 

vezeti, 

f) tájékoztatja a temetőlátogatókat; 

g) kijelöli a temetési helyeket; 

h) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, 

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; 

i) rendszeresen összegyűjti és elszállítja a hulladékot, gondoskodik annak 

elhelyezéséről és kezeléséről; 

j) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket. Biztosítja a szakszemélyzet 

közreműködését, valamint a szükséges berendezéseket az elhunyt hűtésével, temetőn 

belüli járművön történő szállításával, az urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, 

sírba helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel kapcsolatos feladatok ellátásánál,

  

k) gondoskodik az ügyfélfogadásról, 

l) elkészíti a köztemetők térképét, melyet évenként a változásokkal együtt kiegészít. A 

térkép temető bejáratánál történő kifüggesztéséről gondoskodik. 

m) ellátja a teljeskörű sírhelygazdálkodást, a temetési helyek megváltásával, 

újraváltásával kapcsolatos ügyintézést, ezek díjának beszedését. A sírhely 

megváltásakor köteles a jogosultat a rendelet 6. § (2) bekezdésben, újraváltáskor a 

rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltakról tájékoztatni, 

n) gondoskodik a temető használata rendjének betartásáról és betartatásáról 

o) a rendelkezést megsértőkkel szemben az üzemeltető jár el.  

  

2. A panaszügyintézés az üzemeltető feladata. Az ügyfél a panaszt írásban vagy 

szóban a köztemető gondnokánál, az ügyfélszolgálati munkatársnál és az ágazat 

vezetőnél tehet. Függetlenül a panasz jellegétől minden esetben a panaszt ki kell 

vizsgálni és írásban meg kell tenni a visszajelzést. A szóbeli panaszt minden esetben 

írásban rögzíteni kell. 

 

3. A Göcseji úti, és az Új köztemetőkben a ravatalozónál található postaládába, 

valamint az ügyfélszolgálati irodában a látogató javaslatokat és észrevételeket tehet. 



 

V. 

 

Az elhunytak átadásának és átvételének feltételei 

 

 

1. Az elhunyt átadás átvételének helye az Új köztemető ravatalozójának 

boncterme, illetve a temetés helye. 

Az elhunyt átadás- átvételét az üzemeltető kijelölt dolgozói végzik. Átadáskor, illetve 

átvételkor az üzemeltető igazolást állít ki, melyet felek aláírásukkal és bélyegzővel 

látnak el. 

 

2. Az elhunytak átadása, illetve átvétele hétköznapokon délelőtt 8.30 – 10.30 között 

történhet az Új köztemetőben, illetve a temetés helyén. Ettől csak külön engedély 

alapján lehet eltérni. Az elhunytak temetőbe történő beszállítását az üzemeltető felé 

jelezni kell, a beszállítást megelőzően legalább egy nappal előbb telefonon vagy 

személyesen.  

 

3. Amennyiben az elhunyt temetésére nem az üzemeltető által fenntartott 

köztemetőben kerül sor, és a temetésről az elhunyt hozzátartozói más vállalkozó útján 

gondoskodnak, úgy az elhunyt átadására a halottvizsgálati bizonyítvány vagy annak 

másolatának bemutatásával, illetve az ügyfél megbízó levele alapján – az üzemeltető 

kijelölt dolgozójának jelenlétében - kerülhet sor. Megbízólevél nélkül az elhunyt nem 

adható ki. 

Az elhunyt hűtésével kapcsolatban felmerült költségeket az átvevő vállalkozónak az 

üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában számla ellenében be kell fizetnie. A vállalkozó 

köteles az üzemeltető felé jelezni, hogy az elhunyt Új köztemetőből történő 

kiszállítására mely napon kerül sor.    

 

4. Az elhunyt átadásakor az átvevőnek a befizetést igazoló számlát az üzemeltető 

kijelölt dolgozója részére be kell mutatni. 

 

5. Az elhunyt átadásakor, átvételekor a védőkesztyű használata a fertőtlenítő 

kézmosás kötelező. Fertőzött betegségben elhunyt esetén egyszer használatos 

védőruhát kell alkalmazni. Az átadó-átvevő helyiséget (bonctermet) ilyen esetben 

azonnal fertőtleníteni kell. 

 

VI. 

 

Az urna átadásának és átvételének feltételei 

 

1. Az urna átadás átvétel helye a kegyeleti ágazat ügyfélszolgálati irodája, illetve a 

Kiserdei úti Új köztemető gondnoki irodája. 

 

Az átadás átvételt az ügyfélszolgálat munkatársa és/vagy az Új temető gondnoka 

végzi, melyről igazolást állít ki. Az igazolást az átadó, illetve átvevő felek aláírással 

és bélyegzővel látnak el. 

 

2. Az igazolás kiállítására az ügyfélszolgálat munkatársa és/vagy az Új temető 

gondnoka jogosult. 



 

3. Az urna átadása illetve átvétele munkanapokon 07.30 -15.00 óráig történhet. 

 

4. Átadáskor be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot vagy a halott vizsgálati 

bizonyítványt. 

 

5. Postai úton érkezett urnáról az ügyfélszolgálat munkatársa igazolást állít ki. A 

postai dokumentumok az igazolás részét képezik. 

 

6. Az urna átadásakor az igazoláson fel kell tüntetni, hogy az arra jogosult hol 

helyezi el az urnát. 

 

VII. 

 

Síremlék, sírbolt 

 

1. Temetés nélkül új sírhely feletti rendelkezési jogot megváltani a rendeletben 

meghatározottak szerint, a rendelet 2. mellékletében meghatározott díj megfizetés 

ellenében - kizárólag - azzal a feltétellel lehet, hogy a jogosultnak az első temetéskor - 

a megváltástól a temetésig eltelt időszakra - a megváltási időből eltelt idővel azonos 

mértékű, a rendelet 2. mellékletében meghatározott újraváltási díjtételnek megfelelő 

díjat kell fizetnie. Így a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati 

idő) a megváltástól a temetésig eltelt időtartammal meghosszabbodik. 

 Ez alól kivételt képez a koporsó elhelyezésre alkalmas sírhelybe történő 

urnaelhelyezés, mivel ez esetben a használati idő nem hosszabbítható meg. 

 

1a. A sírhelybe történő további temetés(ek) esetén a megváltási időből, az 1. pont 

esetén az első temetéstől számított megváltási időből eltelt idővel azonos mértékű - a 

rendelet 2. mellékletében meghatározott - újraváltási díjtételnek megfelelő díjat kell 

fizetni. Így a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) - a 

megváltástól, az 1. pont esetén az első temetéstől a további temetésig eltelt 

időtartammal – meghosszabbodik. 

 

2. Sírhely megváltására a sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy jogosult. 

 

3. Síremléket, sírboltot a temetési hely felett rendelkezni jogosult létesíthet. 

 

4. A síremlék felállításához a temető üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges. 

 

5. Kiemelt figyelmet kell fordítani a síremlék rögzítésére. 

 

6. A vállalkozónak rendelkeznie kell az üzemeltető által jóváhagyott síremlék 

felállítási engedéllyel, melynek részét kell, hogy képezze a benyújtott kérelem is.  

 

7. Sírbolt, csak a köztemető üzemeltetőjének hozzájárulásával külön jogszabályban 

meghatározottak szerint létesíthető. 

 

8. A sírhelyet, sírboltot, urnasírboltot bekeríteni tilos! Rendelkezésre jogosult 

figyelemfelhívását követően az üzemeltető a rendelkezésre jogosult költségére kerítést 

elbontathatja.  



 

9. A sírhely használata ideje alatt a síremléket eltávolítani vagy arról a halott nevét 

törölni tilos. 

 

10. Düledező síremlék, sírbolt, valamint gondozatlan állapotban lévő sír észlelése 

esetén az üzemeltető – határidő megjelölésével – felszólítja a rendelkezésre jogosult 

hozzátartozót a fennálló állapot megszüntetésére.  

Ha a felhívás eredménytelenül telik le, az üzemeltető – a sírhely tulajdonosának 

költségére – gondoskodik a szükséges munkák elvégzéséről.  

Közvetlen veszély esetén a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 15.§-ában foglaltak a 

mérvadóak.  

 

VIII. 

 

Hősi temetők 

 

1. A Hősi temetőben kivételes esetet kivéve – katonai maradványok elhelyezése, 

illetve újratemetés - temetkezési szolgáltatás nem végezhető. 

 

2. A Hősi temetőkre a temetői renden felül a Nemzetközi Egyezmények szabályai is 

vonatkoznak. 

 

IX. 

 

Köztemetők őrzése, biztonsági feladatok 

 

1. A köztemetők ellenőrzése az üzemeltető feladata.   

 

2. A Göcseji úti és az Új köztemetők ravatalozója riasztó rendszerrel ellátott. A 

rendszer a városi rendőrkapitánysággal közvetlen kapcsolatban áll. 

 

3. A köztemetők kerítéseit folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben 

megbontják helyreállításukról haladéktalanul gondoskodni kell.   

 

4. A temetői létesítményekkel kapcsolatos rongálást, eltulajdonításokat az 

üzemeltető – az önkormányzat egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul jelzi az 

illetékes hatóságnak (rendőrség). A károkozásról az üzemeltető jegyzőkönyvet, 

fényképfelvételt készít. 

 



2. melléklet a 37/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet az 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez  

 

A temetési hely megváltási és újraváltási díja 

 
Megnevezés 

 
2019. évi 

nettó díj (Ft) 

2019. évi 

bruttó díj (Ft) 

1. Új sírhely váltása (25 évre) /felnőtt/:   

 - a Göcseji úti köztemetőben 

(feltárt, kiürített) 

180.000 228.600 

- az Új köztemetőben 33.000 41.910 

- az Új köztemetőben kiemelt sírhely 64.000 81.280 

- peremterületi köztemetőkben 11.000 13.970 

Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese 

számítandó fel. 
  

2. Újraváltott sírhely (25 évre) / felnőtt/:   
a.) további temetésre:   

- a Göcseji úti köztemetőben 50.000 63.500 
- az Új köztemetőben 18.000 22.860 

- peremterületi köztemetőkben 8.000 10.160 

Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese 

számítandó fel. 

  

3. Gyermeksírhely (25 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 9.000 11.430 

- az Új köztemetőben 7.000 8.890 

- peremterületi köztemetőkben 4.000 5.080 

4. Újraváltott gyermeksírhely (25 évre)   

- a Göcseji úti köztemetőben 6.000 7.620 

- az Új köztemetőben 5.000 6.350 

- peremterületi köztemetőkben 2.500 3.175 

5. Sírbolt (60 évre):   
Új, négy személyes elhelyezésére alkalmas   

- a Göcseji úti köztemetőben 300.000 381.000 

- az Új köztemetőben 130.000 165.100 

- peremterületi köztemetőkben 60.000 76.200 

Kétszemélyes elhelyezésére alkalmas sírbolt 
esetén fenti díjtételek 50 %-a érvényesítendő. 

  

6. Újraváltott sírbolt (60 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 100.000 127.000 

- az Új köztemetőben 40.000 50.800 

- peremterületi köztemetőkben 18.000 22.860 

7. Urnasírbolt (25 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 60.000 76.200 

- a Göcseji úti köztemetőben reprezentatív 

urnasírbolt 

100.000 127.000 

- az Új köztemetőben 25.000 31.750 

- peremterületi köztemetőkben 11.000 13.970 

8. Újraváltott urnasírbolt (25 évre)   

- a Göcseji úti köztemetőben 18.000 22.860 

- a Göcseji úti köztemetőben reprezentatív 
urnakripta 

30.000 38.100 

- az Új köztemetőben 10.000 12.700 



- peremterületi köztemetőkben 3.000 3.810 

9. Urnasírhely (10 évre):   
- az Új köztemetőben 11.000 13.970 

-  peremterületi köztemetőkben 3.000 3.810 

10. Újraváltott urnasírhely (10 évre):    
- a Göcseji úti köztemetőben 6.000 7.620 

- az Új köztemetőben 5.000 6.350 

- peremterületi köztemetőkben 2.000 2.540 

11. Hagyományos urnafülke (10 évre):   
- a Göcseji úti köztemetőben 30.000 38.100 

- az Új köztemetőben 20.000 25.400 

12. Újraváltott hagyományos urnafülke 

(10 évre) 
  

- a Göcseji úti köztemetőben 10.000 12.700 

- az Új köztemetőben 6.000 7.620 

13.   



 3. melléklet a 37/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet az 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez  

 

Temetői létesítmények igénybevétele, temetőfenntartási hozzájárulás és az üzemeltető által 

biztosított szolgáltatások díjai 

 
Megnevezés 2019.évi  

nettó díj (Ft) 

2019. évi 

bruttó díj (Ft) 

1. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő 

létesítmény igénybevételi díj temetésenként 

(A díj magába foglalja a temetőben lévő 

közművek (villany), ravatalozó használat, 
valamint a hulladékszállítás és ártalmatlanítás 

költségét is.)  

18.400 23.368 

2. Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási 

hozzájárulás. A díj egyúttal tartalmazza a síremlék felállítási 

engedély díját is.  

 

Köztemetőnként (Ft/sírhely/felépítmény)   
- a Göcseji úti köztemetőben 3.500 4.445 

- az Új köztemetőben 1.500 1.905 

- Peremterület köztemetőkben 1.000 1.270 

3. Egyéb üzemeltetői díjak  

3.1. Sírásás, sírhelynyitás díjai   

   3.1.1. Felépítmény nélküli sírhely esetén   
- nem mélyített sír 16.100 20.447 

- mélyített sír 20.000 25.400 

- gyermeksír 5.000 6.350 

- urnasír 10.000 12.700 

   3.1.2. Felépítménnyel rendelkező sírhely 

esetén 

 
 

- nem mélyített sír 23.000 29.210 

- mélyített sír 28.000 35.560 

- gyermeksír 7.000 8.890 

- urnasír 13.000 16.510 

   3.1.3. Sírbolt esetén 18.000 22.860 

   3.1.4. Sírbolt takarítása, fertőtlenítése, 

maradványok összeszedése 
28.000 35.560 

3.2. Sírbahelyezés 10.000 12.700 

3.3. Visszahantolás díjai   

- egyes sírhely 6.000 7.620 

-  kettes sírhely 6.000 7.620 

-  Gyermeksírhely 1.500 1.905 

3.4. A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap)  6.000 7.620 

3.5. A temetőben szállító járművön történő 

szállítás 

 
 

- Kézi kocsi 8.000 10.160 

4. Köztemetőkből többlet föld elszállítása 

és elhelyezése építményes sír esetén 

(Ft/sírhely)                                                        
10.000 12.700 

5. Urnaelhelyezés  6.000 7.620 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

38/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

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

 

Melléklet:  http://zalaegerszeg.hu//dokumentum/32252/ZESZ_rendelet_1_melleklete.pdf  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 

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

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

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

eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

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

önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ 1. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

 

[E rendelet alkalmazásában] 

 

„1.Építési sáv: az övezetnek az a terület része, amelyen belül – az övezet beépítési 

módra vonatkozó előírásainak, valamint a védőtávolságoknak figyelembe vételével – a 

főépítmény elhelyezhető. Másodlagos rendeletetésű épület az OTÉK és e rendelet által 

meghatározott elő-, oldal- és hátsókert szabályainak megtartásával az építési sáv 

területén kívül is elhelyezhető.” 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Közművek műtárgyainak telkei bármely övezetben – az övezeti előírásoktól függetlenül 

– kialakíthatóak.” 

 

(2) A rendelet 4.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) A szabályozási terven tömbön belüli övezethatárral érintett telkek esetében telekalakítás 

során az új telekhatár a tömbön belüli övezethatártól, a meglévő telek mélységében mért 

hosszhoz képest 25%-kal eltérhet, ha az a szabályozási tervben megfogalmazott 

településrendezési szándékot nem módosítja.” 

 

(3) A rendelet 4.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(10) Az övezetek és építési övezetek területén a kialakítható telkek megengedett legkisebb 

szélességét  

a) a szabályozási tervben meghatározott kötelező építési vonal esetén e vonalon és attól 

a telek belseje felé mért 20 m-es sávban, 

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32252/ZESZ_rendelet_1_melleklete.pdf


b) kötelező építési vonal hiánya esetén az építési hely területén bármely, a telek belseje 

felé mért 20 m-es sávban 

kell biztosítani.” 

 

(4) A rendelet 4.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(12) Építési övezetek területén a telekcsoport újraosztás kötelezettségével jelölt telkek 

esetében a beépíthetőség feltétele az övezet normatív szabályozásának megfelelő, a tömb 

városszerkezeti adottságait, útkapcsolatát optimálisan kihasználó, a terület rendeltetését 

tükröző módon a telekcsoport újraosztása. A telekcsoport újraosztásának kötelezettsége a 

tömb szabályozási tervben jelölt részére, az ott érintett telkekre vagy azok olyan egységére 

vonatkozik, melyek esetében a telekosztás megvalósítása révén a területre megfogalmazott 

városrendezési célok a tömbre vonatkozóan teljesülnek. Telekcsoport újraosztása esetén a 

fejlesztés ütemezhetőségének érdekében beépítésre nem alkalmas telek is kialakítható: 

 

3. § 

 

(1) A rendelet 5.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Az övezetek és építési övezetek területén főépítményt elhelyezni 

a) a szabályozási tervben jelölt építési sáv esetén a 34. § (4) bekezdésben és a 35. § (7) 

bekezdésben meghatározott területek kivételével az építési sáv területén belül az oldal- és 

hátsókert általános szabályainak megtartásával,  

b) építési sáv jelöléssel nem rendelkező övezetek esetében pedig az elő-, oldal- és hátsókert 

általános szabályainak megtartásával kialakuló építési hely területén lehet.  

Az így lehatárolt területen építési hely az övezet szabályozásában meghatározott beépíthető 

legkisebb telekszélességgel rendelkező terület.” 

 

(2) A rendelet 5.§ (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(6) Az övezetek és építési övezetek területén az adott telek rendeltetését meghatározó új 

főépítményt elhelyezni] 

„c) építési vonallal és előkert méretével nem szabályozott területek esetében illeszkedve a 

környezet beépítéséhez, vagy kialakult környezet hiányában a szabályozási tervben egyéb 

módon nem szabályozott helyeken az OTÉK-ban meghatározott mértékben lehet.” 

 

(3) A rendelet 5.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) Szomszédos telken lévő épületek között a megengedett legkisebb távolság az OTÉK-ban 

meghatározott telepítési távolság, a tűztávolság és a beépítési módnak megfelelő oldalkert 

mérete közül a legnagyobb. Az oldalkert legkisebb szélessége, amennyiben az övezeti előírás 

eltérően nem rendelkezik, nem lehet kisebb  

a) szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén az övezetben megengedett 

legnagyobb épületmagasság felénél, 

b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén a megengedett legnagyobb épületmagasságnál.” 

 

(4) A rendelet 5.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(11) Zártsorú beépítésnél az eltérő épületmagassággal szabályozott övezetek találkozásánál a 

magasabb építési lehetőséggel rendelkező övezet területén lévő épületet magasságilag 



lépcsőzve kell kialakítani. Az új épületnek a meglévő épület közterület felőli csatlakozó 

szakaszán a párkánymagasság legfeljebb 3 m-rel lehet nagyobb a szomszédos övezet 

megengedett legnagyobb épületmagasságánál, a lépcsőzést legalább 5 m széles homlokzati 

szakaszon kell megvalósítani.”  

 

(2) A rendelet 5.§ (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(12) A nagyvárosias és kisvárosias lakó- és a településközpont építési övezetek területén 

zártsorú beépítési módban]  

„a) a másodlagos rendeltetésű, a szomszédos telek irányába legfeljebb 3,5 méter magasságú 

homlokzattal rendelkező épületrész kivételével a főépítmény 

aa) oldalhatáron lévő részének az utcai építési határvonalra merőlegesen mért vetületi 

hossza legfeljebb 20 m, 

ab) a telek oldalhatárán az építési határvonalra merőlegesen mért 20 m-től indított, az 

építési határvonalra állított 45 
0
-os szögön belül helyezhető el, 

valamint” 

 

4. § 

 

A rendelet 5/A.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[A meglévő épület rendeltetése] 

„b) lakó funkcióra a kertes mezőgazdasági, a falusias és a kertvárosias lakó övezetekben 

akkor is módosítható, ha az a) pontban meghatározott feltételek közül az épület 

elhelyezkedése alapján az építési helyre vonatkozó előírás nem teljesül, de az adott telken 

kialakult oldalkert szélessége az 5.§ (7) bekezdésében foglaltaknak megfelel.” 

 

 

5. § 

 

A rendelet 14. § az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(10) A szabályozási terven jelölt környezetvédelmi védőtávolságon belüli területre a 

hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló rendeletben illetve a levegő védelméről szóló rendeletben 

megfogalmazottak vonatkoznak. A védőtávolságon belül nem lehet elhelyezni lakóépületet, 

üdülőépületet, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épületet, kivéve a 

telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő 

építményt.” 

 

6. § 

 

A rendelet 24.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A nagyvárosias lakóterületek „Ln-1”- „Ln-4” jelű övezetekre tagozódnak, mely övezetek 

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

következők: 

 

 

 



 

 

Kialakítható 

legkisebb 

telekszélesség 

és terület 

Beépítési mód 

Megengedett legnagyobb 

beépítettség (saroktelek) 

mértéke 

Megengedett legkiesebb és 

legnagyobb beépítési 

magasság 

Kialakítható 

legkisebb 

zöldfelület 

mértéke 

Ln-1 
25 m, 

1100 m2 
szabadon álló 40 % 

homlokzatmagasság: 

18 m 

épületmagasság: 

16 m 

30 % 

Ln-2 
20 m, 

1100 m2 
zártsorú 50 (75) % (1) 

homlokzatmagasság: 

18 m 

épületmagasság: 
16 m 

20 % 

Ln-3 
20 m, 

1100 m
2
 

zárt sorú 60 (75) % (1) 

homlokzatmagasság: 

18 m (2) 

épületmagasság: 

16 m 

10 % 

Ln-4 

nem 

szabályozott, 

nem 

szabályozott 

kialakult 

kialakult + 5 %, max 80 % 

a tömbtelek építési telek) 

területére vetítetten 

épületmagasság: -16 méter,  

16 méternél magasabb 

lapostetős épületeknél a 

kialakult épület-magasság 

magastető és beépített 

tetőtér építése esetén 1,5 

m-rel növelhető. 

30 % 

(1) A 2008. IV. 25. előtt kialakult saroktelek esetén a terület 75%-a, egyéb esetben saroktelek esetén 1100 m2 

telekterület feletti telekrészre vetítve 50%. 
(2) Az övezet területének Ady Endre utcai frontján az utcára néző homlokzat megengedett legnagyobb magassága 

10,5 m.” 

 

7. § 

 

A rendelet 25.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A kisvárosias lakóterületek „Lk-1”- „Lk-7” jelű övezetekre tagozódnak, mely 

övezetekben az épületek a következő rendeltetést tartalmazhatják: 

 
övezet

i jel 
 elhelyezhető rendeltetés 

 lakó- helyi 

lakosság 

ellátását 
szolgáló 

kereskedelmi

-, szolgáltató- 

hitéleti-, 

nevelési-, 

oktatási-, 
egészségügyi

-, szociális- 

kulturális-,  szállás 

jellegű

- 

igazgatási

-, iroda-  
sport

- 

Lk-1 
telkenként 

legfeljebb 4 

lakás 

igen 

igen igen 

igen 

nem 

Lk-2 

igen 

igen igen nem 
Lk-3 nem nem nem 
Lk-4 igen igen igen 
Lk-5 igen nem igen 
Lk-6 igen igen igen 
Lk-7 igen igen igen 

 



Az övezetek területén a főépítmény megléte esetén, vagy főépítmény építésével egyidejűleg 

az előzőeken túl elhelyezhetők az épületek rendeltetését kiszolgáló másodlagos rendeltetésű 

épületek.” 
 

8. § 

 

(1) A rendelet 26.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A kertvárosias lakóterületek „Lke-1”- „Lke-13” jelű övezetekre tagozódnak, mely 

övezetekben az épületek a következő rendeltetést tartalmazhatják: 

 

övezeti 

jel 

elhelyezhető rendeltetés 

 lakó- helyi lakosság 

ellátását szolgáló 

kereskedelmi-, 

szolgáltató- 

hitéleti-, 

nevelési-, 

oktatási-, 

egészségügyi-, 

szociális- 

kulturális- szállás 

jellegű- 

Lke-1 

telkenként 

legfeljebb 2 

lakás 

igen 

 

Lke-2 

telkenként 

legfeljebb 2 

lakás 

Lke-3 

telkenként 

legfeljebb 2 

lakás 

Lke-4 

telkenként 

legfeljebb 4 

lakás 

Lke-5 

telkenként 

legfeljebb 2 

lakás 

Lke-6 

telkenként 

legfeljebb 2 

lakás 

Lke-7 

telkenként 

legfeljebb 2 

lakás 

Lke-8 

telkenként 

legfeljebb 2 

lakás 

Lke-9 

telkenként 

legfeljebb 4 

lakás 

Lke-10 

telkenként 

legfeljebb 6 

lakás 

Lke-11 
telkenként 

legfeljebb 1 



lakás 

Lke-12 

telkenként  

legfeljebb 2 

lakás 

Lke-13 

telkenként 

legfeljebb 2 

lakás 

 

 

Az övezetek területén a főépítmény megléte esetén, vagy főépítmény építésével egyidejűleg 

az előzőeken túl elhelyezhetők az épületek rendeltetését kiszolgáló másodlagos rendeltetésű 

épületek.”  

 

(2) A rendelet 26.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A kertvárosias lakóövezetekben az előkert területén elhelyezhető az OTÉK szerint 

elhelyezhető melléképítményeken túl 

a) gépjárműtárolás számára nyitott, lábon álló, egy, legfeljebb 30 m2 vetületi alapterülettel 

rendelkező tető, mely építmény legmagasabb pontja a telek csatlakozó közterületi 

szakaszának átlag magasságához képest 3 m-nél nagyobb nem lehet.  

b) terepszint alatti építmény.” 

 

(3) A rendelet 26.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) Az „Lke-1”- „Lke-13” jelű kertvárosias lakóövezetek telkein az építési használat 

megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a következők: 
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Lke-1 
20 m, 

1100 m2 

14 m (1), 

700 m2 (1,2)  

oldalhatáron 

álló 
25 % 

Homlokzatmagasság: 

6,5 m 

Épületmagasság: 

5,0 m 

5 m 

50 % 

Lke-2 
20 m, 

720 m2  
kialakult 

oldalhatáron 

álló 

400 m2 

telekterületig 40 %, 

400-720 m2 
telekterületre 

vetítetten 17,5 %; 

720 m2-nél 

nagyobb telek 

esetén 30 % 

Homlokzatmagasság: 
6,5 m 

Épületmagasság: 

5,0 m 

5 m,  

14 méternél 

szűkebb 
telkek 

esetén 4 m 
50 % 

 

 
     

 
 

Lke-3 
20 m, 

720 m2 

20 m, 

720 m2 

oldalhatáron 

álló 
30 % 

Homlokzatmagasság: 

6,5 m 

Épületmagasság: 

5,0 m 

5 m 

50 % 

Lke-4 
24 m, 

1500 m2 

20 m, 

1200 m2 
szabadon álló 20 % 

Homlokzatmagasság: 

6,5 m 

2,5 m 
60 % 



Épületmagasság: 

5,0 m 

Lke-5 
22 m, 

1100 m2 

16 m (1), 

700 m2 (1) 
szabadon álló 25 % 

Homlokzatmagasság: 

6,5 m 

Épületmagasság: 

5,0 m 

2,5 m 

50 % 

Lke-6 
22 m, 

720 m2 
kialakult szabadon álló 30 % 

Homlokzatmagasság: 

6,5 m 

Épületmagasság: 

5,0 m 

2,5 m 

50 % 

Lke-7 
20 m, 

720 m2 
kialakult 

oldalhatáron 
álló 

30 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m 
Épületmagasság: 

6,5 m 

5 m,  

14 méternél 
szűkebb 

telkek 

esetén 4 m 

50 % 

Lke-8 
22 m, 

720 m2 

20 m, 

720 m2 
szabadon álló 30 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m 

Épületmagasság: 

6,5 m 

3,25 m 

50 % 

Lke-9 
24 m, 

1500 m2 

22 m, 

1200 m2 
szabadon álló 20 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m 

Épületmagasság: 

7,0 m 

3,5 m 

60 % 

Lke-

10 

22 m, 

1100 m2 

18 m, 

800 m2 
szabadon álló 30 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m 

Épületmagasság: 

7,0 m 

3,5 m 

50 % 

Lke-

11 

20 m, 

720 m2 
kialakult, ikres 

400 m2 
telekterületig 40 %, 

400-720 m2 

telekterületre 

vetítetten 17,5 %; 

720 m2-nél 

nagyobb telek 

esetén 30 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m 

Épületmagasság: 

7,0 m 

3,5 m 

50 % 

Lke-

12 

24 m, 

1500 m2 

20 m, 

1100 m2 

oldalhatáron 

álló 
30 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m 

Épületmagasság: 

6,5 m 

6,5 m 

50 % 

Lke-

13 

14 m, 
600 m2 

kialakult 
oldalhatáron 

álló 
30 % 

Homlokzatmagasság: 

6,5 m 
Épületmagasság: 

5,0 m 

5 m, 

14 méternél 
szűkebb 

telkek 

esetén 4 m 

50 % 

(1)A beépíthető legkisebb telekszélességnél szűkebb, vagy kisebb alapterületű telkek esetén legfeljebb 1 db, nem 

emberi tartózkodásra szolgáló tároló építmény helyezhető el, melynek mérete nem haladja meg a nettó 50 

m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot. 
(2) A 24931/1-2 hrsz-ú kiszolgáló úthoz északi oldalon közvetlenül csatlakozó telek abban az esetben is 

beépíthető, ha a területe a kötelező útszabályozás végrehajtása következtében 700 m2 alá csökken.”  

 

9. § 

 

(1) A rendelet 27.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1)A falusias lakóövezet lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a 

lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató 

építmények elhelyezésére szolgál. A falusias lakóövezetben elhelyezhető telkenként 

legfeljebb 2 lakás. Az övezetben elhelyezhető épületek - a lakó rendeltetésen kívül -: 



a) mező- és erdőgazdasági, a 2. mellékletben meghatározott feltételekkel gazdasági célú 

haszonállat-tartásával kapcsolatos, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem 

zavaró gazdasági tevékenységi célú, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, 

c) szállás jellegű, 

d) igazgatási, iroda, 

e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

f) kulturális, közösségi szórakoztató és 

g) sport,  

rendeltetést is tartalmazhatnak. 

 

Az övezetek területén az előzőeken túl elhelyezhetők a főépítmény megléte esetén, vagy 

főépítmény építésével egyidejűleg az épületek rendeltetését kiszolgáló másodlagos 

rendeltetésű épületek „ 

 

(2) A rendelet 27.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A falusias lakóövezetekben az előkert területén elhelyezhető az OTÉK szerint 

elhelyezhető melléképítményeken túl 

a) gépjárműtárolás számára nyitott, lábon álló, egy, legfeljebb 30 m2 vetületi alapterülettel 

rendelkező tető, mely építmény legmagasabb pontja a telek csatlakozó közterületi 

szakaszának átlag magasságához képest 3 m-nél nagyobb nem lehet.  

b) terepszint alatti építmény.” 

 

10. § 
 

A rendelet 29.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Az intézményi területek „Vi-1„ –„Vi-9„ jelű övezetekre tagozódnak, mely övezetek 

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

következők: 
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Vi-1 
az övezet 

területe 
kialakult 

szabadon 

álló 
25 % 

Homlokzatmagasság: 

9,0 m 

Épületmagasság: 

 7,5 m 

a be nem épített 

terület 50 %-a 
3,75 m 

Vi-2 
22 m, 

1100m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
50 % 

Homlokzatmagasság: 

9,0 m 

Épületmagasság: 

 7,5 m 

a be nem épített 

terület 50 %-a 
3,75 m 

Vi-3 
40 m, 

3000 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
40 % 

Homlokzatmagasság: 

14,0 m 

Épületmagasság: 

12,5 m 

a be nem épített 

terület 50 %-a 
6,25 m 



Vi-4 
40 m, 

3000 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
50 % 

Homlokzatmagasság: 

17,5 m 

Épületmagasság: 

16,0 m 

a be nem épített 

terület 50 %-a 
6 m 

Vi-5 
30 m, 

3000 m2 
kialakult zártsorú 60 % 

Homlokzatmagasság: 

17,5 m 

Épületmagasság: 

16,0 m 

a be nem épített 

terület 50 %-a 
- 

Vi-6 
40 m, 

3000 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
50 % 

Homlokzatmagasság: 

23,5 m 

Épületmagasság: 

22,0 m 

a be nem épített 

terület 50 %-a 
11 m 

Vi-7 
nem 

korlátozott 
kialakult zártsorú 50 % 

Homlokzatmagasság: 

20,0 m 

Épületmagasság: 

18,0 m 

a be nem épített 

terület 50 %-a 
- 

Vi-8 

 

20m, 

400 m2 

kialakult zártsorú 100 % 

Utcai 

párkánymagasság:
 (1)

 

Épületmagasság: 

13,5 m 

a be nem épített 

terület 50 %-a 
- 

Vi-9 
az övezet 

területe 
kialakult zártsorú 100 % 

Homlokzatmagasság: 

10,5 m 
(2)

 

Épületmagasság: 

9,0 m
 (2)

 

a be nem épített 

terület 50 %-a 
- 

(1)- A 3623-3625 hrsz-ú telkek beépítése során a csatlakozó épületrész megengedett legnagyobb 

párkánymagassága a 3622 hrsz-ú területen található épület csatlakozó párkánymagassága, további szakaszokon a 

párkánymagasság nem korlátozott. 

- A Jákum és Munkácsy utca közötti tömb esetében 12 m. 
(2) - A 3125/1 hrsz-ú telken a beépítettség magassága nem korlátozott. 

- A Piac tér felőli homlokzat megengedett legnagyobb párkánymagassága 8,5 m.” 

 

11. § 

 

(1) A rendelet 30.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A kereskedelmi, szolgáltató területek „Gksz-1”- „Gksz-9” jelű övezetekre tagozódnak, 

mely övezetek telkein az építési használat megengedett felső határértékei és a telekalakítás 

szabályai a következők: 
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Gksz-1 

nem 
szabályozot

t 

kialakult zártsorú 60 % 

Homlokzatmagasság: 

-7,5 m 

Épületmagasság: 

-6,5 m 

 

- 
20 % 

(2)
 



Gksz-2 
30 m,  

3000 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
40 % 

Homlokzatmagasság: 

-9,0 m 

Épületmagasság: 

-7,5 m 
(1)

 

 

3,75 m 
20 % 

(2)
 

Gksz-3 
50 m,  

3000 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
40 % 

Homlokzatmagasság: 

-12,0 m 

Épületmagasság: 

-10,5 m 

 

5,25 m 
20 % 

(2)
 

Gksz-4 
30 m,  

3000 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
40 % 

Homlokzatmagasság: 

-12,0 m 

Épületmagasság: 

-10,5 m 
(1)

 

 

5,25 m 
20 % 

(2)
 

Gksz-5 
30 m,  

3000 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
50 % 

Homlokzatmagasság: 

-14,0 m 

Épületmagasság: 

-12,5 m 
(1)

 

 

6,25 m 
20 % 

(2)
 

Gksz-6 

nem 

szabályozot

t,  

1300 m2 

kialakult 
szabadon 

álló 
60 % 

Homlokzatmagasság: 

-9,0 m 

Épületmagasság: 

-7,5 m 

 

3,75 m 
20 % 

(3)
 

Gksz-7 
30 m,  

3000 m2 
kialakult 

oldalhatár

on álló 
40 % 

Homlokzatmagasság: 

-12,0 m 

Épületmagasság: 

-10,5 m 
(1)

 

 

8,0 m 
20 % 

(2)
 

Gksz-8 
30 m,  

3000 m2 
kialakult 

szabadon 

álló 
60 % 

Homlokzatmagasság: 

-12,0 m 

Épületmagasság: 

-10,5 m 
(1)

 

 

5,25 m 
20 % 

(2)
 

Gksz-9 
30 m,  

3000 m2 
kialakult 

oldalhatár

on álló 
40 % 

Homlokzatmagasság: 

-9,0 m 

Épületmagasság: 

-7,5 m 
(1)

 

 

6,0 m 
20 % 

(2)
 

(1) Műtárgyak magassága nem korlátozott. 
(2) A kialakítható legkisebb zöldfelület területének 75%-án a zöldfelület fásítása kötelező.” 

 

(2) A rendelet 30.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A „Gksz-6” jelű övezet területén a Fenyő, Baross Gábor utcák és az ipari vasút által 

határolt tömb szabályozási terven jelölt építési sávon belül a szomszédos építési telek 

határától 3,75 méternél közelebb elhelyezett épületet a szomszéd telek irányába tűzfallal kell 

kialakítani.” 

 

12. § 

 

A rendelet 34.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A közúti közlekedési és közmű övezetben építési sávval nem jelölt területen legfeljebb 

földszintes, 30 m
2
 beépített területtel rendelkező épület alakítható ki. 30 m2 beépített 

területnél nagyobb, vagy földszintesnél magasabb épület a szabályozási tervben e célra építési 

sávval jelölt területen valósítható meg. 

Terepszint alatti személygépkocsi tároló építménye, továbbá támfalgarázs az erre 

közlekedésileg alkalmas területeken helyezhető el. A terepszint alatti személygépkocsi tároló 

felett felépítmény épülhet az alépítmény alapterületének legfeljebb 10%-ával.” 

 



13. § 

 

A rendelet 36/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[Kertes mezőgazdasági terület] 

 

„36/A. § 

 

(1) Az „Mk-1” „Mk-2” és „Mk-3” jelű kertes mezőgazdasági övezetben a növénytermesztés, 

a gazdasági célú haszonállat-tartás, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék 

feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmény és a (2) bekezdés szerint 

telkenként legfeljebb egy, legfeljebb két lakást tartalmazó lakóépület helyezhető el.  

 

(2) Az „Mk-1” „Mk-2” és „Mk-3” jelű kertes mezőgazdasági övezetben lakóépületet 

elhelyezni 

a) a művelés alól kivett, 

b) a művelés alatt álló telkek esetében legalább 3000 m2 szőlő, gyümölcs és kert művelési 

ágú területtel rendelkező, 

c) bármely művelési ágú, 6000 m2-nél nagyobb 

telken lehet. 

 

(3) Az „Mk-1” „Mk-2” és „Mk-3” jelű kertes mezőgazdasági övezetben 1500 m2-nél kisebb 

telekterület esetén egy épület építhető. 

 

(4) Az „Mk-1” és „Mk-2” jelű kertes mezőgazdasági övezetben birtokközpont létrehozható, 

melynek telkén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a mezőgazdasági tevékenységhez 

kapcsolódó szállás jellegű és vendéglátó épület elhelyezhető.  

 

(5) Az „Mk-1” „Mk-2” és „Mk-3” jelű kertes mezőgazdasági övezet területén az építési 

használat megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a következők: 

Övezet 

jele 
 

Kialakítható 

legkisebb 

telek-

szélesség és 

terület 

Beépíthető 

legkisebb 

telekszélesség 

és terület  

Beépítési 

mód 

Megengedett 

legnagyobb 

beépítettség mértéke 

Megengedett 

legnagyobb 

beépítési magasság 

gazdasági 

épület 

elhelyezése 

esetén 

lakó épület 

elhelyezése 

esetén 

gazdasági 

épület 

elhelyezése 

esetén 

lakó épület 

elhelyezése 

esetén 

Mk-1 

Művelés 

alatt 

álló 
terület 

12 m 

1100 m2 

9 m 

720 m2 

16 m 

 

(2) 

bekezdés b) 
és c) pontja 

szerinti 

terület 

oldal-

határon 
álló 

-720-1500 m2 

telekterület esetén – 

5% 

 
-1500-3000 m2 

telekterület esetén – 

1500 m2-re 

vetítetten 5 % + 

1500 m2 feletti 

telekterületre 

vetítetten 3 % 

 

-3000 m2 

telekterület felett – 

Homlokzat 

magasság: 

5,5 m 

Épület 
magasság: 

4 m 

Homlokzat 

magasság: 

6,5 m 

Épület 
magasság: 

5 m 

Művelés 

alól 

 kivett 

terület 

20 m 

1500 m2 

9 m 

720 m2 

16 m 

3000 m2 

oldal-

határon 

álló 

Homlokzat 

magasság: 

5,5 m 

Épület 

magasság: 

4 m 

Homlokzat 

magasság: 

6,5 m 

Épület 

magasság: 

5 m 



1500 m2-re 

vetítetten 5 % + 

1500-3000 m2  

telekterületre 

vetítetten 3 % + 

3000 m2 feletti 

telekterületre 

vetítetten 2% 

Birtok-

központ 

50 m 

1 ha 

50 m 

1 ha 

oldal-

határon 

álló 

20 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m(1) 

Épületmagasság: 

6 m(1) 

Mk-2 

Művelés 

alatt 

álló 

terület 

12 m 

1100 m2 

9 m 

720 m2 

16 m 

 

(2) b) és 

c) pontok 

szerinti 
terület 

oldal-

határon 

álló 

Lakóépülettel 

beépíthető terület: 

5% 

 

Beépíthető terület 
összesen: 10 % 

Homlokzat 

magasság: 

5,5 m 

Épület 

magasság: 
4 m 

Homlokzat 

magasság: 

6,5 m 

Épület 

magasság: 
5 m 

Művelés 
alól 

 kivett 

terület 

20 m 

1500 m2 

9 m 

720 m2 

16 m 

1100 m2 

oldal-
határon 

álló 

10 % 

Homlokzat 

magasság: 
5,5 m 

Épület 

magasság: 

4 m 

Homlokzat 

magasság: 
6,5 m 

Épület 

magasság: 

5 m 

Birtok-

központ 

50 m 

1 ha 

50 m 

1 ha 

oldal-

határon 

álló 

20 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m(1) 

Épületmagasság: 

6 m(1) 

Mk-3 

Művelés 

alatt 

álló 

terület 

12 m 

1100 m2 

9 m 

720 m2 

16 m 

 

(2) b) és 

c) pontok 

szerinti 

terület 

oldal-

határon 

álló 

Lakóépülettel 

beépíthető terület: 

5% 

 

Beépíthető terület 

összesen: 10 % 

Homlokzat 

magasság: 

5,5 m 

Épület 

magasság: 

4 m 

Homlokzat 

magasság: 

6,5 m 

Épület 

magasság: 

5 m 

Művelés 

alól 

 kivett 

terület 

20 m 

1500 m2 

9 m 

720 m2 

16 m 

700 m2 

oldal-

határon 

álló 

10 % 

Homlokzat 

magasság: 

5,5 m 

Épület 

magasság: 

4 m 

Homlokzat 

magasság: 

6,5 m 

Épület 

magasság: 

5 m 

Birtok-

központ 

50 m 

1 ha 

50 m 

1 ha 

oldal-

határon 
álló 

20 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m(1) 

Épületmagasság: 
6 m(1) 

(1): Műtárgyak magassága nem korlátozott 

 

(6) A kertes mezőgazdasági területen a meglévő épület függőleges irányban bővíthető, ha az 

oldalkert a meglévő épület esetén 4 méternél nem kisebb. 

(7) Az előkert területén elhelyezhető terepszint alatti építmény.” 

 

14. § 

 

A rendelet 37/A.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A természetközeli területek „Tkm”, „Tkr” és „Tkv” övezetekbe tartoznak, melyek közül 

a) a „Tkm” jelű övezet disztróf hinaras élőhely, 

b) a „Tkr” jelű övezet regenerációra alkalmas lápréttel vegyes ártéri ligeterdő, 



c) a „Tkv” nyílt vízfelülettel rendelkező vizes élőhely 

helyreállítására és fenntartására szolgál.” 

 

15. § 

 

Az 1. mellékletben található szabályozási terv érintett szelvényei és a jelmagyarázat az 1-4. 

mellékletek szerint módosulnak. 

16. § 

 

(1) Ez a rendelet 2019. január 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

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

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

kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé. 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 



2. melléklet a 38/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 
 

 



 
3. melléklet a 38/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 
 



4. melléklet a 38/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez  

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

39/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló  

1/2002. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

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

(1) bekezdés 15. pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés b) 

pontjában és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1.§  

 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló 1/2002 (II.01.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A sporttámogatás felosztási keretei 

 

(1) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összeget a következő költségvetési 

keretek szerint kell felosztani: 

a/ versenysport, élsport működési támogatása, 

b/ utánpótlás-nevelés működési támogatása, 

c/ eredményességi támogatás, ha az ágazati keretösszeg erre lehetőséget ad, 

d/ diáksport támogatása, 

e/ sportszövetség működési támogatása, 

f/ szabadidősport klubok támogatása, 

g/ rendezvény-támogatás, 

h/ előre nem tervezett sportesemények támogatása, ha az ágazati keretösszeg erre 

lehetőséget ad, 

i/ sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása, 

j/ sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása, 

k/ új sportlétesítmények építésének támogatása, ha az ágazati keretösszeg erre 

lehetőséget ad, 

l)  létesítményhasználat támogatása. 

 

(2) Az Önkormányzat támogatásában részesült sportegyesületek, sportszervezetek, sportolók 

kötelesek Zalaegerszeg város címerét vagy nevét, vagy együttesen mindkettőt a városi 

címer és zászló használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben előírtak 

megtartásával használni.”  

 

2.§ 

 

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Támogatásban részesülhetnek az országos bajnokságban szereplő csapatok 

sportszervezetei, valamint a nemzetközi és első osztályú minősített sportolót (sportolókat) 

foglalkoztató sportszervezetek.” 

 



(2) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Kiemelt támogatásban részesülhetnek a kiemelt sportszervezetek. Ezek körét a sportért 

felelős szakbizottság évente állapítja meg” 

 

(3) A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A támogatottak köréről és a támogatás összegéről, a Sportkoncepcióban elfogadott elvek 

alapján a sportért felelős szakbizottság dönt.” 

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A támogatott a támogatást versenyeztetési és személyi, illetve működési kiadásokra 

használhatja fel.  

 

(2) A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A támogatottak köréről és a támogatás összegéről, a Sportkoncepcióban elfogadott elvek 

alapján a sportért felelős szakbizottság dönt.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat támogatja az önálló jogi személyiségű zalaegerszegi városi sportági 

szövetségek és a Városi Szabadidősport Szövetség működését.” 

 

A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A támogatás mértékéről, kérelemre a sportért felelős szakbizottság dönt.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 10.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A támogatottak köréről, a támogatás összegéről a Sportkoncepcióban elfogadott elvek, 

illetve nyilvánosan meghirdetett pályázatok alapján a sportért felelős szakbizottság dönt.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A támogatottak köréről és a támogatás mértékéről kérelem, illetve nyilvánosan 

meghirdetett pályázat alapján a sportért felelős szakbizottság dönt.” 

 



7. § 

 

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Évközben befogadott, előre nem tervezett sportesemények támogatásáról kérelem alapján a 

sportért felelős szakbizottság dönt.” 

 

8. § 

 

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az Önkormányzat tulajdonában lévő, megállapodás alapján a sportegyesület által 

üzemeltetett sportlétesítmények üzemeltetési költségeihez való támogatás nyújtásáról a 

sportért felelős szakbizottság javaslata alapján – a költségvetési rendelet elfogadásakor – a 

Közgyűlés dönt.” 

 

9. § 

 

A Rendelet az alábbi 15/A. §-al egészül ki: 

 

„15/A. § 

Létesítményhasználat támogatása 

 

(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg erejéig az 

Egerszegi Sport és Turizmus Kft. és a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye 

kezelésében lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények használatához 

kérelem alapján, a zalaegerszegi székhelyű sportszervezetek részére nyújtható támogatásról a 

polgármester dönt. 

 

(2) A támogatás legfeljebb a sportlétesítmény használatára kijelölt sportszervezet és a 

sportlétesítmény fenntartásával és működtetésével megbízott szervezetek – Egerszegi Sport és 

Turizmus Kft.; Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – között megkötött 

szerződésben rögzített díj összege lehet. 

 

(3) A támogatás összege a fentiekben nevesített, az Önkormányzat tulajdonát képező 

sportlétesítmény fenntartásával és működtetésével megbízott szervezetek – Egerszegi Sport és 

Turizmus Kft.; Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – által kibocsátott számla 

alapján, teljesítésigazolást követően kerülhet átutalásra. 

 

(4) Az önkormányzat tulajdonát képező, sportszervezeteknek működtetésre átadott 

létesítményekre, a 15/A. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak nem vonatkoznak.” 

 

10. § 

 

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„16. § 

A rendkívüli sporttámogatás 

 

A sporttámogatások odaítéléséről az éves költségvetési rendeletben meghatározott ágazati 



kereteken belül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 51.§ 

(4) bekezdése alapján a sportért felelős szakbizottság, ettől eltérően a Közgyűlés dönt.” 

 

11. § 

 

A Rendelet 17.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A támogatásra jogosult igényét sporttámogatási kérelem formájában Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportért felelős szakbizottságához címzetten 

kérelmezheti.”  

 

12. § 

 

A Rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A sportért felelős szakbizottság által kiírt és nyilvánosan meghirdetett pályázati feltételeknek 

megfelelő pályázó részesíthető támogatásban, amelyik a rendelet 19. § (2) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek is eleget tesz.”     

 

13. § 

 

A Rendelet 19. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felosztásáról az 

SZMSZ 51. § (4) bekezdés 8. pontja alapján a sportért felelős szakbizottság, ettől eltérően a 

Közgyűlés dönt.” 

14. § 

 

A Rendelet 20. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c) Kiemelt sportszervezet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének sportért felelős 

szakbizottsága által meghatározott sportszervezet az elért eredmények, a város sportéletében 

betöltött szerep alapján.” 

 

15. § 

 

(1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

(2) Hatályát veszti a Rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja, 3. § (1) bekezdés o) pontja, 4. § c) 

pontja, 4. § e) pontja, 5. § (2) bekezdése, 6. § (4) bekezdése, 7. §, 8. § (2) bekezdése, 8. § (3) 

bekezdése, és a Rendelet 1. sz. melléklete. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

40/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 

32/2004. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (1) 

bekezdésében és 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

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

CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:   

 
1. § A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbiakkal egészül ki:  

[Ennek a kívánalomnak megfelelően Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi 

elismerési formákról rendelkezik:] 

- „Keresztury Dezső-díj“ 

 

2. § Az R. az alábbi 6/B.§-al egészül ki: 

 

      „6/B. § 

 

„KERESZTURY DEZSŐ-DÍJ” 

 

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Keresztury Dezső-díj”-at adományozhat 

olyan magánszemélynek, aki Keresztury Dezső életművének, irodalmi és tudományos 

munkásságának kutatásában vagy az általa művelt irodalmi és tudományos szakterületeken 

kiemelkedőt és példaértékűt alkotott. 

 

(2) A díjból két évente egy adományozható. A díj személyek és művek között nem osztható 

meg. 

 

(3) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi 

képzőművész által készített emlékplakett és nettó 150.000 Ft pénzjutalom illeti meg. 

 

(4) A díjra javaslatot a zalaegerszegi Keresztury Emlékbizottság tesz a Magyar Tudományos 

Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete ajánlásának 

figyelembevételével. 

 

(5) A javaslatot írásos indokolással ellátva, az átadás évét megelőző október hónap 31. napjáig 

kell a polgármesterhez  eljuttatni. 

 

(6) A javaslatot a polgármester a kultúráért felelős bizottság véleményének kikérése után 

terjeszti a közgyűlés elé. 

 

(7) A díjról a közgyűlés minősített többséggel határoz. 

 

(8) A díj a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő gálaesten kerül átadásra.” 

 



 

3. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

                                       41/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetésről szóló  

5/2018. (II.08.) 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 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a 

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

kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. 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 2018. 

évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:           

 

1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

„(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételét 50.966.215 E 

Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 26.499.888 E Ft-ban hagyja jóvá, 

melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről               4.497.668 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              10.376.788 E Ft 

- közhatalmi bevételek               5.200.000 E Ft 

- működési bevételek               6.028.751 E Ft 

- felhalmozási bevételek                 218.887 E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök                   123.743 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    54.051 E Ft 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)   A 2018. évi összes kiadást 50.966.215 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 41.745.233 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások        4.202.122  E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            932.170  E Ft 

- dologi kiadások         7.714.460  E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai            114.423  E Ft 

- egyéb működési célú kiadások         2.019.220  E Ft   

                ebből: működési célú tartalék            210.371  E Ft 

- beruházási kiadások       21.609.463  E Ft 

               ebből: tartalék               14.401 E Ft 

- felújítási kiadások          4.908.582 E Ft 

             ebből: tartalék                 2.185 E Ft 

- egyéb felhalmozási célú kiadások             244.793 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 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.739.660 

E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.505.685 E Ft-ban állapítja meg.  

 

       A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             1.814.209 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                      13.028.372 E Ft   

Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:            9.309.688 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

Felhalmozási célú hitel felvétele                                               312.151 E Ft 

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     1.907 E Ft 

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   24.466.327 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                             74.549 E Ft 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing 

            kötelezettség fejlesztési célra):                                                44.526 E Ft 

            Forgatási célú értékpapír vásárlás                                      9.100.000 E Ft 

            Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         1.907 E Ft                      

                                          Finanszírozási kiadás összesen:        9.220.982 E Ft” 
  

 

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

4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és  8.  melléklete lép. 

 

 

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

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2018. IV. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak 

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32251/2018_IVnevi_eimodositas.xls


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

42/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

 

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

törvény 25. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 

1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra a gazdálkodás zavartalanságának 

biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető 

bevételeket folytatólagosan beszedje és az önkormányzat kiadásait a 2. §-ban foglaltak szerint 

teljesítse. 

(2) A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak irányítása 

alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

 

2. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában  

a)  kiadás csak az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül időarányosan, illetve 

folyamatos feladatellátás biztosításához szükséges mértékig teljesíthető, 

b) a polgármester jogosult a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II.08.) önkormányzati 

rendelet alapján tett kötelezettségvállalásokból és a megkötött szerződésekből eredő fizetési 

kötelezettségek teljesítésére, 

c) fejlesztés és felújítás tekintetében új feladatra kötelezettség nem vállalható,  

d) az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak pályázati forrás terhére, annak 

kiutalását követően teljesíthető, 

e) a polgármester jogosult a költségvetési szervek részére az alapműködéshez szükséges 

pénzügyi források biztosítására.  

 

3. § (1) Az előző évi szabad maradványok terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem 

vállalható.  

(2) A közigazgatási és önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő 

kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra nem vonatkozik a 

2. §-ban foglalt korlátozás. 

 

4. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 

2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni. 

 

5. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és a 2019. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről  

 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) 

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

10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

a) A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák körében: 

- szociális étkeztetésre, 

- bölcsődékben, 

- nappali ellátásban, 

- időskorúak gondozó házában, 

- idősek otthonában  

étkeztetést igénybevevőkre. 

 

b) A köznevelési intézmények körében 

- óvodákban 

- általános iskolákban 

- középiskolákban, 

- szakiskolákban, 

- kollégiumokban, 

- nyári napközis táborban  

étkeztetést igénybevevőkre. 

 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya alá tartozó étkeztetést biztosító intézményekben az 1. mellékletben foglalt 

napi élelmezési nyersanyagköltségeket kell alkalmazni. 

 

 

3. § 

 

Ha a személyes gondoskodást nyújtó intézmény (ellátási forma) főzőkonyhával nem 

rendelkezik, akkor élelmezési nyersanyagnormája azonos az élelmet előállító egység 

nyersanyagnormájával. 

 

4. § 

 

(1)  E rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

 



(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott 

költségvetési szerveknél, intézményeknél, valamint Zalaegerszeg közigazgatási területén 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményeknél és a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnál folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti 

élelmezés nyersanyagköltségeiről, valamint az azt módosító 16/2000. (III.31.) sz. 

rendelet, 10/2001. (III.9.) sz. rendelet, 7/2002. (III.8.) sz. rendelet, 28/2002. (IX.20.) sz. 

rendelet, 41/2002. (XII.28.) sz. rendelet, 40/2003. (XII.23.) sz. rendelet, 56/2004. 

(XII.23.) sz. önkormányzati rendelet, 57/2005. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet, 

36/2006. (VII.27.) sz. önkormányzati rendelet, 61/2006. (XII.22.) sz. önkormányzati 

rendelet, 63/2007. (XII.28.) sz. önkormányzati rendelet, 54/2008. (XII.23.) sz., 62/2009. 

(XII.23.) sz. önkormányzati rendelet. 

 

 

 

                                                               

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

  



1. melléklet a 43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli nyersanyag normája: 

2019. évre 

 

 

Szociális intézmények 
 

           1.   Bölcsődék 

   (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)     409,- Ft/fő 

                       Felnőtt ebéd:         307,- Ft/fő  

2. Nappali ellátás  

(ebéd)                                    303,- Ft/fő 

 

3.         Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona 

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)   685,- Ft/fő 

4. Étkeztetés (ebéd)      303,- Ft/fő                              

 

         

Köznevelési intézmények 
 

 

1.         Óvodai napközi otthon 

(tízórai, ebéd, uzsonna)     381,- Ft/fő 

Felnőtt ebéd       307,- Ft/fő 

 2. Általános iskolai napközi otthon 

  (tízórai, ebéd, uzsonna)      494,- Ft/fő 

 3. Általános iskolai ebéd                                                307,- Ft/fő 

                                    felnőtt ebéd                         307,- Ft/fő 

 4. Középiskolai kollégium     791,- Ft/fő 

5.  Középiskolai  ebéd                            343,- Ft/fő 

        felnőtt ebéd       307,- Ft/fő 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

 

 ZMJVK 199/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

239/2006. (XI.16.), 62/2016. (IV.14.), 219/2017. (XI.23.), 270/2017/2. 

(XII.14.), 83/2018. (V.17.), 89/2018/2. (V.17.), 124/2018/2. (VII.23.), 

136/2018/2. (VIII.15.), 167/2018. (X.18.), 169/2018. (X.18.), 173/2018. 

(X.18.), 176/2018. (X.18.), 178/2018. (XI.21.), 179/2018. (XI.21.), 181/2018. 

(XI.21.), 182/2018/II. (XI.21.), 184/2018. (XI.21.), 186/2018/1. (XI.21.), 

187/2018. (XI.21.), 189/2018. (XI.21.), 192/2018. (XI.21.), 193/2018. (XI.21.), 

195/2018. (XI.21.), 196/2018. (XI.21.) sz. lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 193/2018. (XI.21.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét a következők szerint módosítja: 

 „Határidő: új pályázat kiírására: 2019. január 4.  

   az érvényes ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2019. február 7.„ 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

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

rendelet módosítása   

 

 ZMJVK 200/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 15-i hatállyal elfogadja 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve leírásának módosítását 

az előterjesztés 2. és 5. melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervének 

módosítását az előterjesztés 3. és 6. melléklete szerinti tartalommal. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

Határidő: 2018. december 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) 

önkormányzati rendelet módosítása   

 

 ZMJVK 201/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső-díj megalapítására 

tekintettel felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjra történő jelölés szabályairól 

szóló megállapodást a Keresztury Emlékbizottsággal és a Magyar Tudományos 

Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetével 

kösse meg. 

 

Határidő:  2019. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 



Tárgy: A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet IV. 

negyedévi módosítása   

 

 ZMJVK 202/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2018.(II.07.) sz. határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek 

és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. 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 4.929.000    4.978.000 5.028.000 5.080.000 

Tulajdonosi bevételek   02   395.641       390.000     390.000    390.000 

Díjak, pótlékok, bírságok  03     11.000         10.000       11.000       11.000 

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 

eszközök értékesítése 
 04      218.887         50.000       40.000       30.000 

Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
 05     

Privatizációból származó bevételek  06     

Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 
 07     

Saját bevételek (01+... +07)  08 5.554.528     5.428.000 5.469.000 5.511.000 

Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2.777.264     2.714.000 2.734.500 2.755.500 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (11+...+18) 
 10     43.960       97.922      126.582 124.380 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11     43.960       97.922      126.582 124.380 

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     

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20     

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      43.960          97.922     126.582   124.380 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 
 29 2.733.304      2.616.078 2.607.918 2.631.120 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester” 

 

Tárgy: Az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása   

 

 ZMJVK 203/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közétkeztetés rezsiköltségét 2019. 

január 1. naptól kezdődően az alábbiak szerint fogadja el. 

 

Megnevezés 
Nettó rezsiköltség 

Ft/adag/étkezés 

Óvodai napközi otthon  

(tízórai, ebéd, uzsonna) 
279 

Általános iskolai napközi otthon  

(tízórai, ebéd, uzsonna) 
391 

Óvodai felnőtt ebéd 174 

Általános iskolai ebéd 246 

Általános iskolai felnőtt ebéd 174 

Középiskolai kollégium  

(reggeli, ebéd, vacsora) 
650 

Középiskolai ebéd 299 

Középiskolai felnőtt ebéd 174 

 

A közgyűlés felkéri a polgármester, hogy a döntésről a Hungast ZEG Kft 

közétkeztetési szolgáltatót tájékoztassa. 

 

Határidő:  2018. december 21. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

 ZMJVK 205/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét 2.648.170 eFt nettó árbevétellel és 574 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja.  



 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2020. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza 

meg: 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő 

prémium adható az NHKV Zrt. által kialakított régiós 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén az önkormányzati szinten 

elindult integrációs folyamatok koordinálásáért a Zala-Észak Régióban 

(mint a régió megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáltatója) a 

jelenlegi szolgáltatási színvonal megtartása és esetleges fejlesztése 

mellett. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható a Búslakpusztán megépült korszerű, vegyes hulladék 

feldolgozására alkalmas hulladékgazdálkodási létesítmény, mintaüzem 

próbaüzemének elvégzése esetén, vagy a próbaüzemben illetve tényleges 

üzemeltetésben történő közreműködésért. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő 

prémium adható az állami koordináció által elvárt szolgáltatás 

átalakításának megvalósulása esetén a szolgáltatási színvonal 

megtartásának feltételével, különös tekintettel a begyűjtött szelektív 

hulladékok mennyiségének, az előző évi begyűjtött mennyiségéhez 

képest történő növelése, továbbá a szolgáltatási területen a szelektív 

hulladékgyűjtési rendszer racionalizálásával kapcsolatos javaslat 

elkészítése esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő 

prémium adható a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére irányuló, 

rendezvényeken vagy intézményekkel való aktív közreműködés 

megteremtése (pl. nyílt napok szervezése) esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről 

tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVK 206/2018. (XII.13.) sz. határozata 

  

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 2019. évi 

előzetes üzleti tervét 3.109.781 eFt nettó árbevétellel és 147.416 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2020. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Bauer Arnold ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 

ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. Harasztifalui telephelyén 

elkészült hulladéklerakó V. ütemén belül kialakítandó veszélyes hulladék 

(azbeszt) kezelését lehetővé tevő taroló rész használatba vételi 

engedélyének a megszerzése esetén. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10-10%-ának megfelelő 

prémium adható, amennyiben ZALA –MÜLLEX Kft ipari 

hulladékgyűjtésből származó tevékenysége során keletkező alábbi 

szelektív hulladékok begyűjtött mennyisége eléri az alábbi 

mennyiségeket. Karton, papír frakcióból éves 4500 tonna, műanyag 

frakcióból éves 600 tonna, fém frakcióból éves 1500 tonna.  

A prémium az összes frakciónként begyűjtött mennyiség teljesítése 

esetén maximum az éves személyi alapbér 30%-ig adható. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő 

prémium adható az útépítés útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton 

értékes, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem 

tulajdonostól származó) nettó 19 millió forintos árbevétel esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő 

prémium adható a városi szintű köztisztasági akciókban való részvétel 

technikai feltételeinek biztosítása, ill. szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív 

közreműködés esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti.  

A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről 

tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 



Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVK 207/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. 

évi előzetes üzleti tervét 88.728 eFt nettó bevétellel és 1.158 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2020. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető  

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő 

prémium adható a „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-

fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című TOP 

6.8.2-15 pályázati projekt részeként működő Zalaegerszegi Fejlesztési 

Iroda 2019 évi sikeres működtetésének, irányításának teljesülése esetén. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható 88 millió forint értékesítés nettó árbevétel elérése 

esetén. Minden további 2 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az 

ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium 

adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő 

prémium adható minden – nem tulajdonostól származó, foglalkoztatással 

kapcsolatos – pályázati pénzeszköz elnyerése és projekt megvalósítása 

esetén lehívott  

1 millió Ft után, maximum az éves személyi alapbér 25 %-áig. 

4. A 2019 évi önkormányzati központi közfoglalkoztatás hatékony 

finanszírozása és megszervezése, az üzleti tervben szereplő 69 fő 

munkába állítása esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15 

%-ának megfelelő prémium adható, minden további 10 fő munkába 

állítása esetén az éves személyi alapbér 2 %-ának megfelelő prémium 

adható, maximum az éves személyi alapbér  

25 %-áig. 

5. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő 

prémium adható Zalaegerszeg város területén (településrészi 

önkormányzatoknál, képviselői területeken) külön képviselői 

egyeztetések után, kommunális, köztisztasági és zöldfelület kezelési 

feladatok megfelelő – díjazás nélküli – ellátásának megszervezése esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez.  



A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről 

tájékoztassa az ügyvezetőt. 
 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVK 209/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

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

Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét 282.963 eFt nettó árbevétellel és 81 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2020. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

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

Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza 

meg: 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható az új Sportuszoda és a Városi Strand beruházásának 

megkezdéséig a tárgyi eszközök leltározása, a tulajdonos részére történő 

átadás formájának, könyvekből való kivezetésének önkormányzattal 

történő egyeztetése, a beruházás ideje alatt a munkálatok átszervezése, 

zavartalan működés megteremtése esetén. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő 

prémium adható a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok 

üzemeltetéséből származó 50 millió Forint éves nettó árbevétel elérése 

esetén. Minden további 1 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az 

ügyvezető részére az éves személyi alapbér 3 %-ának megfelelő prémium 

adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő 

prémium adható az e-Sport szakosztály felállítása, tagok és trénerek 

szerződtetése, tagdíjrendszer kidolgozása, helyi és regionális versenyek 

szervezése, fenntartható működéshez szponzorok felkutatása, Magyar E-

sport Szövetséggel való folyamatos kapcsolattartás esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok 

kihasználtságának növelése érdekében megszervezett rendezvények 

megvalósulása esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. 



A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről 

tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása  

 

 ZMJVK 210/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2019. évi 

előzetes üzleti tervét 33.400 eFt egyéb bevétellel és 26.942 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2020. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2019. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVK 211/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2019. évi előzetes 

üzleti tervét 419.809 eFt nettó árbevétellel és 4.403 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2020. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. ügyvezetőjének 

2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő 

prémium adható, a Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 48. alatt, a 2019-es 

évben átadásra kerülő „Munkásszálló” sikeres megnyitása, üzemeltetése, 

és veszteségmentes működtetése esetén. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő 

prémium adható a cég telephelyének további önerős vagy pályázaton 

elnyerhető energetikai tárgyú fejlesztése esetén. A társaság telephelyén 

energetikai felújítás megvalósítása további épület vagy épületek esetén, 

az előző időszakhoz képest legalább 20%-os energiafogyasztás 

csökkentés megvalósítása esetén. 



3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható bármely köztéri szobor vagy egyéb közterületi 

eszközök, utcabútorok saját forrásból megvalósuló, legalább két darab 

felújításának teljesítése esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható, amennyiben a társaság egyéb (lakáskiadással 

kapcsolatos) kintlévőségének állománya tovább csökken és nem haladja 

meg a 2018. év végi tényadatot. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről 

tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVK 212/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 2019. 

évi előzetes üzleti tervét 774.536 eFt nettó árbevétellel és 222 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2020. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 

ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A gazdasági társaság a munkaerőhiány pótlása, valamint a hatékonyság 

növelése érdekében, saját forrás felhasználásával, illetve finanszírozással 

biztosítsa technikai eszközparkjának fejlesztését. A feladat teljesítése 

esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-nak megfelelő 

prémium adható. 

2. A gazdasági társaság a települési képviselőkkel kialakított megfelelő 

együttműködés keretében működjön közre a képviselők által támogatott 

lakossági igények gyors, szakszerű kielégítésében, a társadalmi 

események sikeres lebonyolításához szükséges feltételek biztosításában. 

A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 

25%-nak megfelelő prémium adható. 

3. A városban megrendezésre kerülő nagy jelentőséggel bíró események, 

ünnepségek, rendezvények alkalmával, a gazdasági társaság a 



tevékenységi körének megfelelően, rendeltetésszerű feladatain túl, 

biztosítsa a sikeres, illetve színvonalas végrehajtást. A feladat teljesítése 

esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-nak megfelelő 

prémium adható. 

4. Zalaegerszeg hírnevének öregbítése, a virágosítás további népszerűsítése, 

a lakosság széles körű bevonása érdekében a társaság szervezzen 

kedvezményes virágvásárokat, szakmai bemutatókat, továbbá szakértői 

tanácsokkal, ötletekkel nyújtson segítséget a lakóközösségek, 

intézmények számára. A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az 

éves személyi alapbér 20%-nak megfelelő prémium adható. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti.  

A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről 

tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVK 213/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és 

Rádió Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét 90.000 eFt nettó árbevétellel és 

5.415 eFt adózott eredménnyel elfogadja.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2020. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és 

Rádió Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a Zalaegerszegi Televízió 1988. novemberétől meglévő 

archívuma digitalizálásának folytatásáért és feldolgozásáért. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a város által szervezett rendezvényeken való aktív, 

helyszínen való média megjelenés, valamint a Göcsej Filmszemle és a 

Zegasztár megszervezése esetén. 



3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő 

prémium adható 28 millió forint külső megrendelőtől származó bevétel 

elérése esetén. 

 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő 

prémium adható reklámbevételekből származó 30 millió forint árbevétel 

elérése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése 

esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő 

prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A 

feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019 évi prémiumfeltételekről 

tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVK 214/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2019. évi 

előzetes üzleti tervét 30.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel 

elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2020. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 

ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható 40 millió Forint értékesítés nettó árbevétel elérése 

esetén. Minden további 1 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az 

ügyvezető részére az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium 

adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő 

prémium adható a tervezett, 3 millió Forintos pályázati bevételek 

elnyerése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése 

esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő 

prémium adható, maximum az éves személyi alapér 30%-áig. 



3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a Kvártélyház Nyár – XIII. Évad magas színvonalú 

művészeti vezetésének teljesítése esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál-Zala Teríték 

rendezvény megjelenésének előkészítéséért a 2021-ben megrendezendő 

Vadászati Világkiállításon. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről 

tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, 

a vezérigazgató 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVK 215/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. 2019. évi előzetes üzleti tervét 313.938 eFt nettó árbevétellel és 100 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja.  

 A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2020. május 31. 

 Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. vezérigazgatójának 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő 

prémium adható, amennyiben az volt Edelmann Nyomda Závodszky 

utcai telephelyén az ingatlan bérbeadásokból származó árbevétel 50 %-

kal meghaladja a 2018. évit. 

2. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú 

projekt keretében tervezett üzemcsarnok szerkezetkész állapotának 

elérése esetén. 

3. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható a Zalaegerszeg ipari területeinek növelési lehetőségeit 

bemutató koncepció kidolgozása esetén. 



4. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható minimum két saját, vagy önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítése esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha a vezérigazgató a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul 

teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 

50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez.  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről 

tájékoztassa az vezérigazgatót. 

 

Határidő:  2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 250/2017. (XII.14.) sz. 

határozata  

2. pontjának 2. és 3. alpontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

2. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium adható az Inkubátorház bővítés kivitelezői közbeszerzés 

lefolytatásának 2018. december 31-ig történő megvalósulása esetén. 

3. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a Logisztikai központ előkészítésében való szakmai 

együttműködés esetén. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi prémiumfeltételek 

módosításáról tájékoztassa a vezérigazgatót. 

 

Határidő:  2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Zalavíz Zrt-vel „Szennyvíztisztító telep 2018. évi felújítási munkái” tárgyában 

megkötött vállalkozási szerződés módosítása  

 

 ZMJVK 216/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

A közgyűlés elfogadja az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel (8900 

Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) 2018.05.07. napján „Szennyvíztisztító telep 2018. évi 

felújítási munkái” tárgyban megkötött vállalkozási szerződés II./2. pontjában 

meghatározott teljesítési határidő módosítását 2019. május 31. napjára. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő:  2018. december 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



Tárgy: A zalaegerszegi 0989 hrsz-ú ingatlan (Csácsbozsok), belterületbe vonásához 

szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala  

 

 ZMJVK 217/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási engedélyezési 

eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban határozza meg: 

- Zalaegerszeg, 0989 hrsz-ú ingatlan (Csácsbozsok) útterület kialakítása 

céljából kerül belterületbe. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonási eljárást folytassa le. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri 

Hivatalának 2019. évi ellenőrzési tervére  

 

 ZMJVK 218/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2019. évi Ellenőrzési Tervét az előterjesztés 1. 

számú melléklete, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának  2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt az ellenőrzések lefolytatására. 

 

Határidő: a jóváhagyott  Ellenőrzési Terv és a Hivatali Belső Ellenőrzési terve 

szerint  

 Felelős:     Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által fenntartott, irányított költségvetési intézmények és 

a helyi önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaságok 2019. évi saját 

belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

 A Közgyűlés felkéri a költségvetési intézmények vezetőit és a helyi 

önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaságok ügyvezetőit az 

ellenőrzések lefolytatására. 

 

Határidő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, 

irányított költségvetési intézmények és a helyi önkormányzatok 

alszektorba sorolt gazdasági társaságok jóváhagyott  2019. évi saját 

belső ellenőrzési terve szerint 

 Felelős:  felkérésre az adott költségvetési intézmény és a helyi 

önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaság ügyvezetője. 

 

 



Tárgy: A Városi Hangverseny és Kiállítóterem épületének részleges megújítása 

 

 ZMJVK 219/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ Városi Hangverseny és Kiállítóterem (Zalaegerszeg 3125/1 

hrsz, Zalaegerszeg, Ady u. 14.) fejlesztésére irányuló pályázatának megvalósításával 

egyetért. A közgyűlés hozzájárul, hogy a beruházás a pályázó számviteli 

nyilvántartásában kerüljön aktiválásra. A közgyűlés biztosítja a pályázó részére a 

projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 éves határozott időtartamra az ingatlan 

használatának jogát. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Vitorlás Egyesület névhasználati kérelme  

 

 ZMJVK 220/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

Zalaegerszegi Vitorlás Egyesület nevében Zalaegerszeg város neve szerepeljen. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület képviselőjét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2018. december 17. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. I. félévi munkatervének 

jóváhagyása  

 

 ZMJVK 221/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. I. félévi munkatervét elfogadja 

az  

1. számú mellékletnek megfelelően, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2019. június 13-i 

közgyűlésre készüljön előterjesztés a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház 

tevékenységéről és a belső ellenőrzés megállapításairól. 

 

A közgyűlés 2018. december 14. és 2019. február 6. között téli szünetet tart. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2018. december 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása  

 

 ZMJVK 222/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: 

SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2019. január 1-jei hatállyal: 

 

1.) Az SZMSZ II. fejezet 5. cím (A hivatal szervezeti tagozódása) d) pontja helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

„d) Műszaki Osztály 

8. Magasépítési csoport 

9. Út- és közműépítési csoport 

10. Vagyongazdálkodási csoport 

11. Városüzemeltetési csoport 

12. Stratégiai és pályázati csoport” 

 

2.) Az SZMSZ III. fejezet 16. cím (Időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) 

alábbi bekezdése helyébe: 

„Az időközi mérlegjelentés készítésére kötelezettek az éves elszámolásokra vonatkozóan a 

költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a 

költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a részesedések utáni 

osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást juttatnak el az irányító szervhez. Az 

irányító szerv öt napon belül továbbítja az adatokat feldolgozásra a Kincstárhoz, az 

államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó irányító szerv esetén az Igazgatóságnak.” 

 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az időközi mérlegjelentés készítésére kötelezettek az éves elszámolásokra vonatkozóan a 

költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a 

költségvetési évet követő év november 15-éig a részesedések és a részesedések utáni 

osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást töltenek ki a Kincstár által működtetett 

elektronikus adatszolgáltató rendszerben. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe 

tartozó irányító szerv a Kincstár által működtetet elektronikus adatszolgáltató rendszerbe 

feltöltött időközi mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik 

negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-éig, az éves 

jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejéig – azok javításának, 

kiegészítésének szükség szerinti elrendelését követően – jóváhagyja. Az államháztartás 

önkormányzati alrendszerébe tartozó szervezetek esetében Kincstáron az Igazgatóságot kell 

érteni.” 

 

3.) Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. 

 

4.) Az SZMSZ 4. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. számú melléklete lép. 

 

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

 

 A Műszaki Osztály feladatait felsoroló táblázatok helyébe az alábbi táblázatok lépnek: 

 



MŰSZAKI OSZTÁLY 

 

A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja  

6. Fenntartható városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Integrált Területi Programja (ITP) Projektmenedzsmenttel kapcsolatos 

feladatok: 
Az ITP előkészítése, végrehajtása és monitoring tevékenysége során ellátja 

a szakterületét érintő feladatokat.   
 

 

Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok: 
Félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott 

időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével: 

- beszerzési eljárás tárgya 

- beszerzés becsült értéke 

- beszerzési eljárás megindításának időpontja 

- beszerzési eljárás fajtája 

- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb ajánlati ár 

vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat) 

- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe 

- a rendelet 5. § (3) bekezdésének alkalmazására sor került-e 

- tárgyalásra sor került-e 

- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő javaslata 

- döntéshozatal időpontja 

- nyertes ajánlattevő neve és címe 

- nyertes ajánlat nettó értéke 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önkormányzati 

rendelete 

 

Magasépítési csoport 

beruházási szakreferens 
Feladat megnevezése Feladatot meghatározó jogszabály 

javaslatot tesz a magasépítési munkák beruházásának pénzügyi 
tervezésére (költségvetési tervezésre), 

 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a csoport feladatkörébe 

tartozó magasépítési beruházások terveztetéséről és szükség szerinti 

engedélyeztetéséről,  

2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási 

rendeletei 

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv. 

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

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

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 

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

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet 

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

2011. évi CXCV. törvény 

közreműködik a csoport feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe 
vehető pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok 

összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok 

tekintetében, 

 

beszerzi a nem engedélyköteles magasépítési beruházások 

indításához szükséges állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, 

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

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 

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

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

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

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott magasépítési 

beruházások vállalkozásba adásáról, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

Ptk szerződéseket szabályozó vonatkozó 

részei 

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend.  

ZMJVK éves költségvetési rendelete 



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

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

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

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

2011. évi CXCV. törvény 

szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 

közreműködésével, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 

meghatározottak szerint a beszerzés tárgya szerinti szakemberként és 
esetenként pénzügyi szakemberként részt vesz az önkormányzat és a 

polgármesteri hivatal közbeszerzéseinek lebonyolításában, 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 
 

koordinálja a magasépítési beruházások lebonyolítását, végzi a 

műszaki ellenőrzését, illetve megbízást ad ezen munkák végzésére, 

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

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

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

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

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önk. rend. 

kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 

megvalósult magasépítési beruházások aktiválását a Közgazdasági 

Osztálynál, az építményt átadja a kezelő részére, 

 

a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására 
vonatkozóan, a csoport által lebonyolított magasépítési beruházások 

tekintetében, 

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

a csoport által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában 

gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,  

 

közreműködik a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. által lebonyolított 

önkormányzati magasépítési beruházások megvalósításában,  

 

részt vesz az építészeti program, koncepció kidolgozásában, a 

megvalósíthatóság feltételeinek tisztázásában, 

RRT, ZÉSZ, OTÉK, Étv. 

a megvalósult ingatlant átvezetteti a földhivatali ingatlan-

nyilvántartásban,  

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

pályázati rendszert működtet a lakóépületek felújításának 

önkormányzati támogatására, 

ZMJVK 45/2007. (XI.30.) önk. rend. 

előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület döntéseit, szervezi 

és ellenőrzi a döntések végrehajtását, 

 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § 

az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű 

intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok 

végrehajtása során biztosítja a nyilvánosságot és a közösségi 

ellenőrzés lehetőségét az e törvényben és más jogszabályokban 
meghatározott módon, 

 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2) 

bek.  

gondoskodik az érdekelt természetes személyek, jogi személyek és 

jogi személyiség nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és 

lehetőséget ad részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre, 

 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2) 

bek. 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a feladatkörébe sorolt 

magasépítési felújítások terveztetéséről és szükség szerinti 

engedélyeztetéséről, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei  

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv. 

191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet  

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 

rendelet 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet 

7/2006. (V.24.) TNM rendelet 
322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 

beszerzi a nem engedélyköteles magasépítési felújítások indításához 

szükséges állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, 

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

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



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

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott magasépítési felújítások 

vállalkozásba adásáról, 

2015. évi CXLIII törvény és 

végrehajtási rendeletei 

PTK szerződéseket szabályozó 

vonatkozó részei 

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

ZMJVK költségvetési rendelete 

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

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

gondoskodik a csoport feladatkörébe tartozó önkormányzati 

pályázatokhoz szükséges, valamint az intézkedési tervnek megfelelő 
tanulmánytervek készíttetéséről, azok tárgya szerint szakmailag 

illetékes hivatali szervezeti egység bevonásával, 

2015. évi CXLIII. tv. törvény és 

végrehajtási rendeletei  
ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önk. rendelet 

gondoskodik a tervpályázati eljárások lefolytatásáról szükség szerint 

a Főépítészi Osztály bevonásával, 

 

2015. évi CXLIII. törvény a 

közbeszerzésekről 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07) önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ 

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

az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 

Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a 

Közgazdasági osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez szükséges 

dokumentumokat. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

Gondoskodik az önkormányzati tulajdonú épületek szakszerű 

bontásáról, annak vállalkozásba adásáról 

 

 

Vagyongazdálkodási csoport 

vagyongazdálkodási szakreferens, vagyongazdálkodási referens 
Ingatlanhasznosítás körében: 

közreműködik az önkormányzat hosszú és középtávú 

vagyonstratégiájának előkészítésében, 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 

évi XX. törvény 140. § (1) bek. a) 

pont,  

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend. 

döntésre előkészíti az ingatlanok hasznosítását (így különösen 

értékesítését, bérbeadását, stb.), 

a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 

az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén 

gondoskodik az állam elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozat 
beszerzéséről, 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 14. § (2) bek. 

a vagyon hasznosítására, valamint a vagyon tulajdonjogának 

átruházására vonatkozó szerződés megkötése előtt beszerzi a szervezet 

átláthatóságáról szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot,  

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (2) bek., 11. § 

(10) bek., 13. § (2) bek. 

ellátja a feladat és hatásköri törvényben a településfejlesztéssel, 

ingatlanvagyon gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati, 

polgármesteri és jegyzői feladatokat,  

a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 

évi XX. törvény 138. § (1) bek. i) 



pont, 140. § (1) bek. j) pont 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 

ellátja az önkormányzati törvényben, a feladat és hatásköri 

törvényben, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben a 

vagyonhasznosítással kapcsolatos közgyűlési, bizottsági, 

polgármesteri és jegyzői feladatok döntésre történő előkészítését és a 

végrehajtással kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat, 

a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §, 109. § (4) 

bek., 143. § (4) bek. i) pont  

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

ZMJVK 18/2006. (IV.14.) önk. rend. 

ZMJVK 4/2007. (II.9.) önk. rend. 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 

ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend. 

tulajdonosi jogkör gyakorlója (polgármester, Gazdasági Bizottság, 

Közgyűlés) részére döntésre előkészíti és előterjeszti a hasznosításra 

(így különösen bérbeadás) javasolt ingatlanokat, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend. 

a tulajdonosi jogkör gyakorlója által hozott döntések, bizottsági és 

közgyűlési határozatok végrehajtásában való közreműködés, a 

végrehajtásban részt vevő más szervezeti egységek feladatainak 

összehangolása, koordinálása, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend. 

előkészíti és lebonyolítja a pályáztatás útján hasznosításra kerülő 

ingatlanvagyonnal kapcsolatos teendőket, a pályázati hirdetmény 

elkészítésétől kezdve a pályázati eljárás lebonyolításán át a 

szerződéskötésig, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend. 

ZMJVK 4/2007. (II.9) önk. rend. 

 

előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó tulajdonosi 

jognyilatkozatokat és hozzájárulásokat, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

közreműködik a vagyont érintő interpellációk, hivatalvezetői 

fogadónapokon felmerült kérdések, panaszok megválaszolásában, 

illetve elintézésében, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend. 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 

javaslatot tesz a polgármester részére az újonnan létesített, illetve 
tulajdonba került ingatlanok kezelőjének kijelölésére, illetve a kezelő 

megváltoztatására, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 
ZMJVK 18/2006. (IV.14.) önk. rend. 

ZMJVK 49/2008. (XII.23.) önk. rend. 

közreműködik a rendezetlen tulajdoni állapotú ingatlanok tulajdonjogi 

rendezésében,  

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

javaslatot tesz a komplex ingatlanhasznosítási ügyekben a tulajdonosi 

jogokat gyakorlók (polgármester, Gazdasági Bizottság, Közgyűlés) 

részére, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

ZMJVK 18/2006. (IV.14.) önk. rend. 

ZMVJK 4/2007. (II.9) önk. rend. 

ZMJVK 46/2007. (II.9.) önk. rend. 

ZMJVK 47/2004. (XII.3.) önk. rend. 

a hosszú és középtávú vagyonstratégia végrehajtása keretében 

javaslatot tesz a fejlesztésre kerülő területek, illetve ingatlanok 

kijelölésére, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

javaslatot tesz és közreműködik a városfejlesztési szempontból 

szükséges, stratégiailag fontos ingatlanok megszerzésében, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

ZMJVK 18/2006. (IV.14.) önk. rend. 

előkészíti és végrehajtja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 

stratégiai, közgyűlési döntéseket, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

ZMJVK 18/2006. (IV.14.) önk. rend. 
ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 

feladata a hivatal szervezeti egységei által leadott igények alapján az 

önkormányzati beruházásokhoz szükséges területszerzések, 

ingatlanvásárlások (akár kisajátítási eljárás keretében történő) 

lebonyolítása, művelési ág megváltoztatására irányuló eljárások 

lebonyolítása,  

a kisajátításról szóló 2007. évi 

CXXIII. törvény 

az önkormányzati ingatlanok más szerv által történő igénybevételéhez 

tulajdonosi hozzájárulást ad ki, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

 

a Csoport által kezelt tervdokumentációk (fejlesztési, felújítási stb.) 

vonatkozásában gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

 

Közreműködik a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti vagy 

rekreációs célú földhasználati szerződések megkötése során. 

a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvény, ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a 

Közgazdasági osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez szükséges 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 



dokumentumokat. 

 
Vagyon-nyilvántartás körében: 

előkészíti és végrehajtja az önkormányzati vagyon elemeinek 

forgalomképesség szerinti besorolását és szükség szerinti átsorolását, 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 5-6. §, 18. § (1) bek. 

egyes állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról szóló 1991. évi 

XXXIII. törvény 7. § (4) bek.,  18. § (1) 

bek., 20. § (2) bek., 22. § (6) bek., 23. § 

(2) bek. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

vásárlással, építéssel megszerzett vagyon esetén az aktiválást 

kezdeményezi és gondoskodik, hogy a vagyon a kezelőhöz kerüljön. 

Ha a kezelő még nincs kijelölve, kezdeményezi a kezelő kijelölését, 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

 

Városüzemeltetési csoport 

közmű- és mélyépítő szakreferens, beruházási szakreferens, közútkezelő szakreferens, 

közlekedésszervezési szakreferens, környezetvédelmi szakreferens, földművelésügyi és 

erdőgazdálkodási szakreferens: 
- Feladat megnevezése - Feladatot meghatározó jogszabály 

javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok 

pénzügyi tervezésére (költségvetés tervezésre),  

 

ellátja az önkormányzat finanszírozásával történő 

szennyvízcsatornázással és ivóvízellátással kapcsolatos 

önkormányzati feladatokat az építési engedélyezési eljárásoknál az 

Építéshatósági Osztály közreműködésével,  

gondoskodik a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek, 

vízelvezető árkok karbantartásáról, csapadék-csatornák 

tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről,  

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

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

– (4) bek. 

 

 

gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult 

közművekhez utólagosan csatlakozó ingatlanok esetében az 

érintett ingatlan-tulajdonosokat terhelő befizetések előírásáról 

(kivetéséről) megállapodás alapján vagy határozat formájában és 
együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések 

behajtásában, 

ZMJVK a közművesítési hozzájárulásról 

szóló 32/2013. (IX.27.) önkormányzati 

rend. 

 

gondoskodik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről közszolgáltatás keretében,  

ZMJVK a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 48/2013. 

(XII.20.) önk. rend. 

együttműködik az ivóvízellátó, a szennyvízelvezető és –tisztító 

rendszer üzemeltetőjével a közszolgáltatással kapcsolatos 

feladatokban, 

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

 

szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok víziközmű rekonstrukciós feladatainak ellátásához,  

 

előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi 

megállapodásokat, 

 

vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása,, vízgazdálkodási információs 

rendszer létrehozása, működtetése.   

 

ellátja a jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így 
különösen: 

a.)  kiadja a hatósági engedélyt olyan kút létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely 

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

pontjában foglalt feltételeket együttesen teljesíti; 

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

ab) pontjában szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló 

2011. évi CCIX. törvény 
178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4. § (2) 

bek. a) pont, 

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

bek. 

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

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

bek. , 25. § (1) bek. a)-b) pont, 



kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény 

létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez; 

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

meghaladó és kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a 

tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény 

létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez,  

d.) elrendelheti a közműpótló létesítmény megvalósítását, 

átalakítását, megszüntetését, ha a jogellenes vagy káros 
létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény 

hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és 

közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi 

rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi, 

e.) nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről, 

f.) gondoskodik a vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás 

ellenőrzéséről 

g.) határoz a település belterületén a vizek természetes 

áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a 

szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában, 

dönt a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot 
helyreállításáról, 

h.)  határoz a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel 

összefüggő hatáskörében eljárva a szolgáltatót és a fogyasztót 

érintő jogokról és kötelezettségekről, 

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

bek. 

hozzájárul a közterületi vízvételi hely áthelyezéséhez, 

megszüntetéséhez, 

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

bek. 

kiadja a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó közmű 

tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulást, 

 

ellátja a csapadék-vízelvezető rendszer szakági nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokat, ezzel kapcsolatosan folyamatosan 

egyeztet az önkormányzat térinformatikai feladatokat ellátó 

munkatársaival 

 

képviseli az önkormányzatot, mint víziközmű tulajdonost a 

víziközmű-hálózatra vonatkozó tervegyeztetések során, 

 

elkészíti a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedély 

megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, valamint benyújtja 
az engedélyező hatóságnak, 

 

ellátja a polgármester vízgazdálkodással kapcsolatos 

államigazgatási feladat- és hatáskörét, így különösen: 

 elrendeli az árvíz- és belvízvédekezéssel, valamint a helyi 

vízkárelhárítással kapcsolatos – a külön jogszabályban 

meghatározott államigazgatási feladatok körében – a 

kitelepítést, a kimenekítést, a visszatelepítést, továbbá 

közreműködik az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok 

végrehajtásában,  

 közreműködik az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság 

jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásában, 

 gondoskodik a közerők – ezen belül a polgári védelmi 
szervezetbe beosztottak és a közfoglalkoztatottak -, továbbá a 

védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és felszerelések 

összeírásáról, nyilvántartásáról, szükség szerinti mozgósításáról, 

továbbá a közerők – ezen belül a polgári védelmi szervezetbe 

beosztottak és a közfoglalkoztatottak – általános ellátásáról, 

 megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a 

visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a 

végrehajtásról, 

 gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés 

érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételéről, 

 gondoskodik a védekezésben részt vevők egészségügyi 

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

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

ZMJVK a víz-gazdálkodási közfeladatok 

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

rend. 

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

bek. 



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

visszatelepítés során a járványok megelőzésével és elhárításával 

kapcsolatos intézkedésekről, az egészségügyi államigazgatási 

szerv közreműködésével, 

 megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a 

védekezéssel kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben 

keletkezett helyreállításhoz szükséges intézkedéseket, 

 a közműves vízellátással összefüggő államigazgatási feladat- és 

hatáskörében – a képviselő-testület által jóváhagyott tervnek 
megfelelően – elrendeli a vízfogyasztás korlátozását, 

 hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése 

céljára, történő rendszeres igénybevételéhez, 

 ellátja a vízügyi igazgatási szervnek szakmai irányításával a 

saját szervezettel védekező települések által fenntartott 

műveken az árvíz- és belvízvédekezés műszaki feladatait a 

település közigazgatási határán belül  

feladata a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri 

jegyzékében megfogalmazott környezet és természetvédelmi, 

köztisztasági és településtisztasági, köztemetők fenntartásával 

kapcsolatos feladatok ellátása, azok megszervezése, testületi 

döntések előkészítése e területen, a közszolgáltatások 

megszervezése, feladat ellátások ellenőrzése, 

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 

1996. évi LIII. törvény a természet 

védelméről 

2012. évi CLXXXV. törvény a 

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

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

ZMJVK a környezetvédelemről szóló 

17/2008. (IV.25.) önk. rend. 

ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés 

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

rend. 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend. 

gondoskodik a város környezetvédelmi programjának 
végrehajtásáról, előkészíti a környezetvédelmi zaj és 

rezgésvédelmi helyi szabályok megalkotását, majd gondoskodik 

azok végrehajtásáról,  

1995. évi LIII. törvény a környezet 
védelmének általános szabályairól 

ZMJVK a környezetvédelemről szóló 

17/2008. (IV.25.) önk. rend.  

gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, 

őrzéséről, fenntartásáról, védetté nyilvánításáról, 

ZMJVK a helyi jelentőségű természeti 

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

önk. rend. 

gondoskodik az előzetes vizsgálatra, a környezeti hatásvizsgálatra, 

az egységes környezethasználati vizsgálatra kötelezett 

tevékenységekre vonatkozó hirdetmények közzétételéről, 

tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel 

időpontjáról, módjáról 

a környezeti hatásvizsgálat és az egységes 

környezethasználati engedélyezési 

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

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

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

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

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

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

közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésről 

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

hulladékgazdálkodási tervekről 

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

hulladék-gazdálkodási tervekre és a 

megelőzési programokra vonatkozó 

részletes szabályokról 

ZMJVK a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. 



(VI.27.) önk. rend. 

eljár a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék 

elszállítására és kezelésére kötelező hatósági ügyekben, 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 61. § (6) bek. 

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

hulladék-gazdálkodási bírság mértékéről, 

valamint kiszabásának és 

megállapításának módjáról 

2012. évi CLXXXV. törvény a 

hulladékról 

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 
ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend.  

a városüzemelés körében kiemelt feladata a köztisztasági, 

településtisztasági feladatok ellátásának megszervezése, a munkák 

vállalkozásba adása és ellenőrzése, 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend. 

ZMJVK a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. 

(VI.27.) önk. rend. 

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

temetkezésről 

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

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény végrehajtásáról 
ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés 

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

rend. 

feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők, parkok, 

játszóterek fenntartása, gondozása, valamint az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanok zöldfelületeinek gondozása, e 

munkák vállalkozásba adása és a szolgáltatás ellenőrzése, köztéri 

műalkotások fenntartása, karbantartása, 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend.  

ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 

állategészségüggyel, állattartással, valamint az állatok védelmével 

kapcsolatos feladatokat, 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok 

védelméről és kíméletéről 

41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-

egészségügyi szabályzat kiadásáról 

245/1998. (XII.31.) Korm. rend. a 
települési önkormányzat jegyzőjének az 

állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes 

feladat- és hatásköreiről 

ZMJVK az állatok tartásáról szóló 

44/2012. (IX.14.) önk. rend. 

az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 

(XII.31.) Korm. rend. 

ellátja a jegyző ebekkel kapcsolatos hatásköri feladatait, 41/1997. (V.28.) FM rend. az Állat-

egészségügyi szabályzat kiadásáról 

ZMJVK az állatok tartásáról szóló 

44/2012. (IX.14.) önk. rend. 

településrészi gondnokok munkájának ellenőrzése,  

kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét,  

részt vesz a városrendezési tervek készítésében, végrehajtásában,  

előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a város virágosítását,  

irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, 
kivágásával, ültetésével kapcsolatos feladatokat, 

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

ZMJVK a fás szárú növények telepítésére 

vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. 

(III.11.) önk. rendelet  

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



szárú növények védelméről  

ZMJVK a fás szárú növények telepítésére 

vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. 

(III.11.) önk. rendelet 

ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok 

betartását, szükség esetén belterületen felszólítja az érintett 

földhasználót és termelőt a védekezésre, végrehajtja a közérdekű 

védekezéssel kapcsolatos feladatokat, közérdekű védekezést rendel 

el, 

2008. évi XLVI. törvény az 

élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről 

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

parlagfű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának, valamint az állami, 

illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól 

ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a méhállomány 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, 

15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a 

méhészetről 

2008. évi XLVI. törvény az 

élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről  

70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 2. § a 

méhállományok védelméről és a mézelő 

méhek egyes betegségeinek 

megelőzéséről és leküzdéséről   

a méhállományok védelméről és a mézelő 
méhek egyes betegségeinek 

megelőzéséről és leküzdéséről szóló 

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

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

valamint a vadászatról szóló 1996. évi 

LV. törvény 81-81/A. §  

ellátja a játszóterek karbantartási feladatait,  

 

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

játszótéri eszközök biztonságosságáról 

kapcsolatot tart a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 

vezetőjével, elvégzi a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 

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

vásárokról, a piacokról és a 

bevásárlóközpontokról 

ZMJVK a vásárokról és a piacokról szóló 

50/2004. (XII.03.) önk. rend. 

zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört 

gyakorolja, 

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

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól 

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

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

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

zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj-és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes 

rendelet a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

ZMJVK a környezetvédelméről szóló 
17/2008. (IV.25.) önk. rend. 

a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési 

terv benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére 

kötelezheti az üzemeltetőt, 

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

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 

szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a 

szabadidőközpontok fenntartását, illetve fejlesztését, 

ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők, valamint a Polgármesteri 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

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



Hivatal vagyonkezelésében lévő erdők erdőgazdálkodási és 

szakirányítási feladatait, 

erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény végrehajtásáról  

szakhatóságként lép fel a közlekedési hatóság utak építési 

engedélyezési eljárásaiban elsőfokon a helyi természetvédelemre 

kiterjedően, 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 

263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. 

melléklet 9. pont 

a közlekedési igazgatási feladatokkal 

összefüggő hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 

(XII.2.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklet  

szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról 

szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és 

építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen 

létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, 

fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá 

rendeltetésük megváltoztatásának elsőfokú engedélyezési 

eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

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

Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálatról 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

Korm. rendelet 1. számú melléklet 

szakhatóságként lép fel a Nemzeti Hírközlési Hatóság elektronikus 

hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és 

egyéb műtárgyakkal kapcsolatos elsőfokú eljárásában a helyi 

természetvédelemre kiterjedően, 

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 

közreműködő szakhatóságok 

kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 

közreműködések megszüntetéséről és 

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

Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja  

szakhatóságként lép fel a csapadékvízelvezetés elvi vízjogi 
engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi 

üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési 

elsőfokú eljárásban a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

223/2014. (IX.04.) Korm. rendelet 11. § 
(1) bek. g.) pont 

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

gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, közparkolók és 

műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról és karbantartásáról a 

mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően. 

Ezen munkákat vállalkozásba adja és lebonyolítja, biztosítja a 

műszaki ellenőrzést stb.  

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006 (III.07.) önk. rend. 

biztosítja a helyi közutak, járdák és kerékpárutak téli 

útüzemeltetését, síkosságmentesítését 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004 (XII.03) önk. rend. 

részt vesz a közlekedési koncepció kidolgozásában, gondoskodik 

annak megvalósításáról,  

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 

(IV.21.) MT rendelet 

előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak és feltételeinek 

megállapítását, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény, 

a díj ellenében végzett közúti 

árutovábbítási, a saját számlás 

áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 

ellenében végzett személyszállítási és a 

saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel 

összefüggő jogszabályok módosításáról 
szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 

előkészíti a fizetőparkolók működési rendjére vonatkozó ZMJVK a fizető parkolók működéséről és 



változtatások jóváhagyását, igénybevételük rendjéről szóló 19/1997 

(V.22.) önk. rend. 

együttműködik az állami utak kezelőjével a közutak, 

csomópontok, jelzőlámpák üzemeltetése érdekében, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 

(IV.21.) MT rendelet 

a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői 

hozzájárulást ad ki, ellenőrzi az igénybevételt, és a kiadott 

hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, illetve tájékoztatja az 

érintett szervezeti egységeket a kiadott hozzájárulásokról 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. 

(V.31.) KHVM rend.  

Zalaegerszeg város területén a helyi közút 

nem közlekedési célú igénybevételéről 
szóló 26/2005. (VI.17.) sz. önk. rend. 

közútkezelői nyilatkozatot, állásfoglalást, hozzájárulást ad ki 

építési engedélyezési eljáráshoz, túlsúlyos vagy mérethatárt 

meghaladó járművek közlekedéséhez, közúthoz történő 

útcsatlakozás, kapubejáró létesítéséhez, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. 

(V.31.) KHVM rendelet  

eljár az útépítési hozzájárulás megállapításával, a részletfizetés 

engedélyezésével, a hozzájárulás beszedésével kapcsolatos 

ügyekben, együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések 

realizálásában, 

ZMJVK az útépítési hozzájárulásról szóló 

20/2007. (IV.06.) sz. önkormányzati 

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

számú önk. rend. 

ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak 

forgalomszabályozását, a közúti jelzések elhelyezését és 

fenntartását, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II.05.) KPM- BM együttes 

rendelet 
az utak forgalomszabályozásáról és a 

közúti jelzések elhelyezéséről szóló 

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

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006 (III.07) önk. rendelete  

szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 

közreműködésével, 

2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

ellátja a közvilágítási berendezések létesítésével, üzemeltetésével 

kapcsolatos eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat és 
hatásköröket a külön jogszabályban foglalt feltételeknek 

megfelelően, 

 

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

2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07) önk. rendelet. 

Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a 

Közgazdasági osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez szükséges 

dokumentumokat. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

Kiadja a polgármesteri hozzájárulást a közterületen történő fa 

telepítéshez.  

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

önkormányzati rendelete a fás szárú 
növények telepítésére vonatkozó 

szabályokról 

Közreműködik a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti vagy 

rekreációs célú földhasználati szerződések megkötése során. 

a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvény, ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 



rend. 

Ellátja a vadászati jog gyakorlásával és hasznosításával 

kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

szerint.  

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról szóló 1996. évi 

LV. törvény 

 

Stratégiai és pályázati csoport 

stratégiai szakreferens, pályázati szakreferens, projektasszisztens 

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

városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált 

Területi Programja (ITP) Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok: 
Javaslatot tesz a kiemelt önkormányzati projekt előkészítésére, 

végrehajtására kialakított, a projekt tárgya szerint kijelölt 

köztisztviselőkből álló horizontális munkaszervezet létrehozására, és 

az abban részt vevő tagok kijelölésére. 

 

A polgármester, a kijelölt alpolgármester és a jegyző együttes 

döntése alapján projektmenedzserként vezeti és irányítja a 

projektmunkacsoportot, végzi az adott projekt projektmenedzseri, 

illetve projekt-koordinátori feladatait, gondoskodik a projekt 

megfelelő adminisztrációjáról. 

 

Előkészíti, kidolgozza az ITP-ben meghatározott célokhoz 

illeszkedő, az ITP-ben rögzített vállalásokhoz hozzájáruló 
fejlesztéseket. 

 

A kidolgozott projekteket koordinálja, megvalósítja, végrehajtja.  

Az operatív program megvalósítása érdekében kapcsolatot tart az 

Irányító Hatósággal, a TOP kedvezményezettekkel és a Magyar 

Államkincstárral. 

 

Kidolgozza mind a programmenedzsmenttel, mind a döntés-

előkészítéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat és belső 

eljárásrendet. 

 

Éves munkatervet készít.  

A projektmegvalósítás során gondoskodik a tervezési, engedélyezési 

feladatokról, összeállítja a projekthez kapcsolódó beszerzési 

dokumentációkat. 

 

Folyamatosan tájékoztatja a programmenedzsert, részére a szükséges 

dokumentumokat átadja, a jelentésekhez, beszámolókhoz adatot 

szolgáltat. 

 

Beszámol az Irányító Hatóságnak a többéves nemzeti keret, az éves 

fejlesztési keret és az éves munkaterv megvalósításában történt 

előrehaladásról, az egyes felhívások előrehaladásáról és a szükséges 
intézkedésekre vonatkozó javaslatokról. 

 

Koordinálja az ITP keretében megvalósuló fejlesztések szakmai, 

műszaki, pénzügyi tervezését, előkészítését; koordinálja a 

végrehajtást (közbeszerzési eljárások bonyolítása, soft tevékenységek 

és az infrastrukturális beavatkozások). 

 

Javaslatot tesz a TOP időszakos felülvizsgálata során a fejlesztési 

célok és a forráskeret módosítására. 
 

Gondoskodik a projektmenedzsmenttel kapcsolatos minden eljárás 

teljes körű dokumentálásáról, azok megőrzéséről és ellenőrzés esetén 

az ellenőrző szervezet rendelkezésére bocsátja.  

 

Feladatkörében közreműködik az operatív program éves-, majd záró 

végrehajtási jelentéseinek összeállításához szükséges részanyagok 

kidolgozásában, az operatív program előrehaladási jelentésének 

elkészítéséhez szükséges szakmai részanyagok előállításában, az 

operatív program kötelező értékelési tevékenységében, és felkérés 

esetén ezzel kapcsolatban adatot és információt szolgáltat. 

 

Részt vesz az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter 
által szervezett csalás és korrupció elleni képzésekben. 

 



A projektek fenntartási időszaka alatt az érintett szakosztály 

bevonásával  elkészíti a projekt fenntartási jelentéseket, 

beszámolókat készít, adatokat szolgáltat, valamint lebonyolítja a 

kapcsolódó ellenőrzéseket.  

 

A befejezett projektek tekintetében vezeti a projekt dokumentumok 

nyilvántartását és gondoskodik a dokumentumok megőrzéséről.  
 

 
- Feladat megnevezése - Feladatot meghatározó 

jogszabály 

Városfejlesztési rövid, közép és hosszú távú célok tervezésével, 

előkészítésével és azok teljesítésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

Terület- és településfejlesztési célok ellátása figyelemmel az országos 

fejlesztési és területfejlesztési koncepcióra (OFTK), valamint a 

megyei területfejlesztési koncepcióra és a megyei területfejlesztési 

programra (ZMTK, ZMTP). 

1996. évi XXI. törvény 

218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 

A városfejlesztési tervek előkészítése és előterjesztése a Gazdasági 

Bizottság, a Műszaki Bizottság, a polgármester, illetőleg a Közgyűlés 

felé. 

 

A város fejlesztésével összefüggő megyei, országos és Európai Uniós 

szervezetektől származó információk beszerzése, értékelése, részvétel 

a fejlesztési döntések előkészítésében. 

 

A városfejlesztéssel kapcsolatos projekt-tervezés, stratégiai tervezés, 

hosszú távú tervezés, ágazati tervezés, előkészítés, koordináció, 

elemzések, tenderek, adatbázisok összeállítása. 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

A település hosszú távú jövőképét és céljait magában foglaló 
(„vízió”) Településfejlesztési Koncepció és a középtávú, operatív 

jellegű („megvalósítás orientált”) Integrált Településfejlesztési 

Stratégia megalkotásának koordinálása. 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

Közreműködik a 2014–2020 közötti európai uniós források 

felhasználását biztosító területi és ágazati operatív programok 

előkészítésében, és a programokhoz illeszkedő projektek vagy 

projektekből álló projektcsomagok (ITI/ITB) kidolgozásában. 

 

Részt vesz Zalaegerszeg Megyei Jogú Város egyes operatív 

programokhoz kapcsolódó középtávú fejlesztési projektelképzelései 

kidolgozásában, a projektek generálásában, valamint az előzetes 

részletes megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében. 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

Közreműködik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város stratégiai fejlesztési 

irányai meghatározásában, a Modern Városok Program, valamint a 

Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a 
megyei jogú városok számára dedikált forrásokból finanszírozott 

programalapú kulcsprojektek, projektcsomagok (ITI/ITB) 

nevesítésénél, megvalósításánál. 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

Projektfelelősként biztosítja a Támogató, és a Közreműködő 

Szervezet intézményrendszerével való kapcsolattartást. 

 

Pályázatok írása.  

Pályázatfigyelés.  

Pályázati koordináció, javaslattétel pályázatok benyújtásával 

kapcsolatban. 

 

Pályázatok nyilvántartása.  

Pályázatok írása, benyújtása.  

A pályázati források felhasználásának nyomon követése, az 

elszámolások figyelemmel kísérése. 

 

Az Európai Unióhoz kapcsolódó információk nyomon követése.  

Kapcsolattartás a területfejlesztés különböző szintű intézményeivel.  

Kijelölt projektek nyomon követése, lebonyolítása a projekt 

munkaszervezettel. 

 

gondoskodik az önkormányzati pályázatokhoz szükséges, valamint az 

intézkedési tervnek megfelelő tanulmánytervek készíttetéséről, azok 

tárgya szerint szakmailag illetékes hivatali szervezeti egység 

2015. évi CXLIII. tv. törvény és 

végrehajtási rendeletei  

ZMJVK az önkormányzati 



bevonásával, pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önk. rendelet 

gondoskodik a tervpályázati eljárások lefolytatásáról szükség szerint 

a Főépítészi Osztály bevonásával, 

2015. évi CXLIII. törvény a 

közbeszerzésekről 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07) önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ 

7/2006. (V. 24.) TNM rend. 
az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 

 

Út- és közműépítési csoport 

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

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

pénzügyi tervezésére (költségvetési tervezésre), 

 

gondoskodik az építési és a vízgazdálkodási törvényeknek 

megfelelően a helyi építési szabályzatban, illetőleg szabályozási 

tervben előírt és a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyott 

közművek terveztetéséről, szükség szerinti engedélyeztetéséről, 
illetve kiépítéséről, ezek önkormányzati vagy 

magánkezdeményezésű megvalósításáról, szükség szerint a 

Városüzemeltetési csoporttal történő egyeztetést követően, 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII tv. 4. § (1)-(3) bek. 

Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
tv. 28. § (1) bek. 

gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, közparkolók és 

műtárgyaik terveztetéséről, szükség szerinti engedélyeztetéséről, 

kiépítéséről, a helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve 

a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően,  

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006 (III.07.) önk. rend. 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 
Közbeszerzési Szabályzatról 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a csoport feladatkörébe 

tartozó egyéb mélyépítési beruházások terveztetéséről és szükség 

szerinti engedélyeztetéséről,  

2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási 

rendeletei 

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, 

közreműködik a csoport feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe 

vehető pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok 

összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok 

tekintetében, 

 

beszerzi a csoport feladatkörébe tartozó, nem engedélyköteles 

beruházások indításához szükséges állásfoglalásokat, 

nyilatkozatokat, 

 

szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 

közreműködésével, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 

meghatározottak szerint a beszerzés tárgya szerinti szakemberként és 

esetenként pénzügyi szakemberként részt vesz az önkormányzat és a 

polgármesteri hivatal közbeszerzéseinek lebonyolításában, 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

 

koordinálja a csoport feladatkörébe tartozó beruházások 

lebonyolítását, végzi a műszaki ellenőrzését, illetve megbízást ad 

ezen munkák végzésére, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

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

ZMJVK az önkormányzati 



pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önk. rend. 

kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 

megvalósult beruházások aktiválását a Közgazdasági Osztálynál, az 

építményt átadja a kezelő részére, 

 

a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására 

vonatkozóan, a csoport által lebonyolított beruházások tekintetében, 

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

a csoport által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában 

gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,  

 

szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok víziközmű fejlesztési feladatainak ellátásához, 

 

közreműködik a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. által lebonyolított 

önkormányzati beruházások megvalósításában,  

 

biztosítja az építéshatóság által előírt parkoló megváltásból az 
önkormányzat által kiépítendő közparkolók kialakítását,  

ZMJVK a gépjármű várakozóhelyek 
megváltásáról szóló többször módosított 

25/1997. (VII. 3.) sz. önk. rend. 

előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi 
megállapodásokat,  

 

részt vesz az építészeti program, koncepció kidolgozásában, a 

megvalósíthatóság feltételeinek tisztázásában, 

RRT, ZÉSZ, OTÉK, Étv. 

a megvalósult ingatlant átvezetteti a földhivatali ingatlan-

nyilvántartásban,  

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

közreműködik a közlekedési koncepció kidolgozásában, 

gondoskodik annak megvalósításáról, 

1988. évi I. törvény 

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

előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület döntéseit, szervezi 

és ellenőrzi a döntések végrehajtását, 

 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § 

beszerzi a csoport feladatkörébe tartozó nem engedélyköteles 

felújítások indításához szükséges állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, 

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

 

gondoskodik a csoport feladatkörébe tartozó, költségvetésben 

jóváhagyott felújítások vállalkozásba adásáról, 

2015. évi CXLIII törvény és 

végrehajtási rendeletei 

PTK szerződéseket szabályozó 

vonatkozó részei 

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

ZMJVK költségvetési rendelete 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

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

gondoskodik az önkormányzati pályázatokhoz szükséges, valamint 

az intézkedési tervnek megfelelő tanulmánytervek készíttetéséről, 

azok tárgya szerint szakmailag illetékes hivatali szervezeti egység 

bevonásával, 

2015. évi CXLIII. tv. törvény és 

végrehajtási rendeletei  

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önk. rendelet 

Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a 

Közgazdasági osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez szükséges 

dokumentumokat. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. 

 

 A Szociális és Igazgatási Osztály felvezető mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
„Az osztály alapvető feladatai a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások döntés-

előkészítése, a lakásgazdálkodással kapcsolatos és az általános igazgatási feladatok ellátása.” 

 

 A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási csoport 

feladatait felsoroló táblázat alábbi sora helyébe: 
- átveszi, kiadja és értékesíti a talált tárgyakat, 2013. évi V. törvény 5:55-5:56. § 

 

az alábbi sor lép: 
- átveszi és kiadja a talált dolgokat, nyilvántartást vezet, felhívást 

bocsát ki, és értékesíti a talált dolgokat 

2013. évi V. törvény 5:55-5:56. §, 5:58.§ 

2013. évi LXXXVIII. törvény 6. § 



18/2017.(XII. 15.) IM rendelet 16. § 

 

 A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási csoport Egyéb 

feladatok kezdetű táblázatában az alábbi sorok helyébe: 
Gondoskodik a biankó kártyák és érvényesítő bélyegek 

beszerzéséről, továbbá a kártyák megszemélyesítéséről 

 

Utalványozza és érvényesíti az Egerszeg Kártyával kapcsolatos 

bizonylatokat 

 

Ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat és gondoskodik e 

feladatai nyomán, a központi címregiszterben tárolt adatokban 

bekövetkezett változásokat igazoló okiratok őrzéséről. 

 

 

az alábbi sorok lépnek: 
Gondoskodik a biankó kártyák és érvényesítő bélyegek 

beszerzéséről, továbbá a kártyák megszemélyesítéséről 

ZMJVK 16/2003. (IV.11.) 

önkormányzati rendelete az Egerszeg 

Kártyáról 6. § (1) 

Utalványozza és érvényesíti az Egerszeg Kártyával kapcsolatos 

bizonylatokat 

ZMJVK 16/2003. (IV.11.) 

önkormányzati rendelete az Egerszeg 

Kártyáról 4. § (2) 

Ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat és gondoskodik e 

feladatai nyomán, a központi címregiszterben tárolt adatokban 

bekövetkezett változásokat igazoló okiratok őrzéséről. 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § 

(2)  

 

 A Közgazdasági Osztály feladatait felsoroló táblázatok helyébe az alábbi táblázatok 

lépnek: 

 

KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 

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

részterületei: 

- városfejlesztés és városüzemeltetés, 

- költségvetési intézmények működtetése. 

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

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

alapján) 

 

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

városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált 

Területi Programja (ITP) Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok: 
Az ITP projektmunkacsoport tagjaként ellátja a projektmenedzsmenttel 

kapcsolatos pénzügyi/elszámolási feladatokat, részt vesz a 

projektmunkacsoport megbeszéléseken. 

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

rendelet 

Nyomon követi a projekt megvalósítás folyamatát, gondoskodik a folyamatos 

pénzügyi monitoringról. 

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

rendelet 

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

rendelet 

 
Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok 

szakmai felelősként végzi az osztály feladatkörébe 

tartozó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 

feladatokat a közbeszerzéseket megbízás alapján 

lebonyolító külső szervezet közreműködésével 

2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei, 

25/2018. (IX.28.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési szabályzatról 

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi 

rendben meghatározottak szerint pénzügyi 

szakemberként részt vesz az önkormányzat és a 

polgármesteri hivatal közbeszerzéseinek 

lebonyolításában, 

25/2018. (IX.28.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési szabályzatról 

 



 

Az osztály a következő feladatokat látja el az alábbi csoportbontásban: 

Számviteli csoport 

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

számviteli és bizonylati rend alapját képező egyéb helyi szabályzatokat. 

Figyelemmel kíséri a szabályzatok betartását, gondoskodik a megfelelő 

számviteli és bizonylati rendről.  

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

50. § 

2000. évi C tv. 14. § 3-4. 

Közreműködik az alkalmazott számviteli információs rendszer biztosításában, 

és annak folyamatos továbbfejlesztésében. 

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

rendelet 

Az Önkormányzat területén – intézményi megkeresésre – gondoskodik a 

számviteli szakmai kérdések értelmezéséről, a szakmailag helyes álláspontok 

kialakításáról.  

2000. évi C. tv. 14. § 

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

rendelet 

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

Elkészíti a Hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

valamint az önkormányzati társulások elemi költségvetését 

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

rend. 32. § 

Végzi a hivatal könyvelési feladatait, folyamatosan biztosítja a saját számviteli 

nyilvántartásaira épülő információkat a társosztályok, a testületek és a hivatal 

vezetése számára. 

2000. évi C tv. 4-5. § 

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

rendelet 

4/2013.(I.11.) Korm. r. 39. §,  

45. § 

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

Kezeli a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait, a változásokat 

koordinálja, átvezeti a nyilvántartásokon és azokról tájékoztatja az illetékeseket 

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

terhére történjen teljesítés, felhasználás (ahol az operatív gazdálkodás 

jogosítványait a közgazdasági osztály gyakorolja), 

1991. évi XX. tv. 139. §, 140. 

§ 

2011. évi CXCV. tv. 34. §, 

35. § 

Ellátja a hivatalhoz kapcsolódó önálló szervezetek – Önkormányzat, Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati társulások – számviteli 
információs feladatait. Folyamatos kapcsolatot tart fenn azok 

munkaszervezetével. 

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

rend. 9. § 

Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket 

(elszámolások, OSAP 2237 negyedéves 2240 éves beruházás statisztikai 

jelentések) 

388/2017. (XII.13) Korm. 

rendelet 

 

Vezeti a hivatal kezelésében lévő, valamint a társaságok részére üzemeltetésre 

átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását gondoskodik annak 

főkönyvvel való egyezőségéről.  Folyamatos egyeztetést végez annak 

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

összhangban legyen. 

2000. évi C tv. 165.  § 

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

30. § 

2011. CLXXXIX. tv. 110. § 

Szervezi és irányítja az immateriális javak és tárgyi eszközök háromévente 

esedékes leltározását, közreműködik a leltárfelvétel és kiértékelés szabályszerű 

lebonyolításában 

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

22. § 

2000. évi C tv. 69. § (1)-(3) 

bek., (5)-(6) bek. 
12/2014. (IV.30.) Leltározási 

Szabályzat 

Kezeli a pénzügyi és számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó szigorú 

számadású nyomtatványokat, 

2000. évi C tv. 165. § (1)-(2) 

és (4) bek., 166-169. § 

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

52. § 

Gondoskodik a hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartásáról, 

nyilvántartja a részesedéseket, valamint a befektetési és forgatási célú 

értékpapírokat. 

2000. évi C. tv. 165. § (1)-(2) 

és (4) bek. 

 

Biztosítja az éves beszámolókhoz, jelentésekhez szükséges adatokat, 

információkat. 

2000. évi C tv. 4-5. § 

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

8-14. § 

vezeti az önkormányzati vagyonról, annak értékéről és változásairól szóló 

nyilvántartást,  

a nemzeti vagyonról szóló 

2011. CXCVI. törvény 10. § 

(1) bek. 



a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

110. § 

az önkormányzatok 

tulajdonában lévő 

ingatlanvagyon nyilvántartási 

és adatszolgáltatási rendjéről 

szóló 147/1992. (XI.6.) 

Korm. rendelet 

Vásárlással, építéssel megszerzett önkormányzati vagyon önkormányzaton 
belüli kezelő (intézmény) részére történő átadása esetén kezdeményezi a 

nyilvántartások közötti átvezetést, 

az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. 

(I. 11.) Korm. rendelet 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

az üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonelemekre vonatkozóan a 

vagyonkezelőktől begyűjti a leltárakat, 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

12/2014. (IV.30.) Polg. Hiv. 

Leltározási Szabályzat 

figyelemmel kíséri az ingatlan vagyon gyarapodását, csökkenését, ennek 

alapján kezdeményezi a vagyonleltárba való felvételét, illetve törlését, 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

kiállítja a befejeződött beruházások és felújítások üzembe helyezési okmányát 

a Műszaki Osztálya kezdeményezésére, 

az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 
rend. 

gondoskodik az ingatlanvagyon kataszter folyamatos és naprakész vezetéséről 

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

önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, a hivatal szakosztályai, 

valamint a Földhivatal által szolgáltatott adatok és bizonylatok alapján 

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

rend. 1. § ZMJVK 4/2013. 

(II.8.) önk. rend. 

elkészíti az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) szerinti 

kötelező statisztikai adatszolgáltatásokat (1616 Jelentés az önkormányzatok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyonról 

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

rend. 5. § 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

388/2017 (XII.13.) Korm. 

rendelet 

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

lévő ingatlanvagyonról a kimutatásokat (kimutatást), 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

110. § 

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

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend 

biztosítja a kormányrendeletben előírt értékegyezőséget a kataszteri és a 

számviteli nyilvántartások között, 

a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 165. § (4) bek. 

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

30. § (4) bek. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

 

Üzemgazdasági csoport 

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

zárszámadás tervezetét, a költségvetési előirányzatok évközi 

módosításait,  

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

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

87. §, 91. §, 108. § 

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

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

1991. évi XX tv. 138-140. §,  

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

folyamatosan gondoskodik a szükséges üzemgazdasági elemzések,  



értékelések elkészítéséről,  

az önkormányzat szintjén szervezi és irányítja a költségvetés 

teljesítéséről szóló beszámolók készítését, az erre irányuló 

intézkedés alapján szolgáltatott anyagokból összeállítja az 

önkormányzati szintű költségvetési és annak teljesítéséről szóló 

előterjesztéseket, koordinálja az egyedi jelentések készítését,  

2011. évi CXCV. tv. 91. § 

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

§, 162. §  

 

közreműködik a Gazdasági-, valamint a Pénzügyi Bizottság 

üléseinek szakmai, technikai és ügyviteli előkészítésében,  

 

További feladata:   

létszámadatok felmérése a normatív állami támogatás igényléséhez, 

ezen támogatások elszámolása a revizori jegyzőkönyvek alapján.  

2011. évi CXCV. tv. 57-60. § 

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

105/B. §  

 A feladatmutatók változása esetén gondoskodik a normatív állami 

támogatások lemondásának, illetve pótlólagos igénylésének 

elkészítéséről  

Az intézményektől (PH. és intézm.) begyűjti a vagyon változásaira 
vonatkozó adatokat és összeállítja a zárszámadáshoz kapcsolódó 

vagyonleltárt.  

2011. évi CXCV. tv. 91. § 

 
Pénzügyi csoport 

pénzügyi szakreferens, pénzügyi referens 
Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő 

követeléseket és kötelezettségeket, azok beszedéséről és 

teljesítéséről gondoskodik,  

Folyamatosan figyelemmel kíséri a teljesítés állását és szükség 
esetén intézkedik a megfelelő teljesítés érdekében,  

2000. évi C. tv. 29. §, 165. § 

Az illetékesek által teljesítési igazolással ellátott – a költségvetésben 

foglalt feladatok teljesítéséről kiállított – bizonylatokat érkezteti és 

az utalványozást követően a kedvezményezett javára a pénzügyi 

teljesítést – határidőn belül – foganatosítja, 

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

A pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére 

folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő 

elszámolását, nyilvántartását, 

1991. évi XX. tv. 140. § 

Biztosítja az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását, a 

szabad pénzeszközöket megfelelően hasznosítja, 

1991. évi XX. tv. 140. § 

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

Gyakorolja az operatív gazdálkodásról kiadott szabályozás szerinti 

körben az érvényesítési hatáskört, 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 57. §, 

58. §, 59. §, 60. § 

Megszűnés vagy új intézmény alapítása esetén gondoskodik a kv-i 

elszámolási számla megszűntetéséről vagy nyitásáról 

368/2011. (XII.31) 147. § 

Ellátja a szakosztályi gazdálkodáshoz kapcsolódó készpénz 

kifizetési feladatokat, 

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

Ellátja a városi kincstár működtetésével összefüggő feladatokat, 

operatív likviditási tervet készít, 

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

Határidőre teljesíti az adóköteles kifizetésekkel összefüggő 

adatszolgáltatásokat (MÁK, APEH) 

2007. évi CXXVII. tv. 

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

62/A. § 

Koordinálja az osztály és a hivatal többi szervezeti egységei és az 

intézmények közötti kapcsolatokat, az érintett csoportokkal 

együttműködve átveszi a többi szervezeti egységtől és az 

intézményektől érkező gazdasági – pénzügyi (költségvetés, éves 

beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés) információs 

anyagokat, részt vesz azok feldolgozásában, 

2011. évi CXCV. tv. 23. §, 24. § 

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

170. § 

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

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

Nyilvántartja a vevők részére kibocsátott, illetve a szállítóktól 

beérkező számlákat az áfa-bevallás elkészítése céljából, 

2000. évi C tv. 165. § 

Az év folyamán történt adóköteles kifizetésekről adóigazolásokat 

állít ki, 

2017. évi CLI. tv. 

Gondoskodik a kötelezettségvállalás nyilvántartásáról 368/2011.(XII.31.) Korm. rend 56. § 



(Önkormányzati Osztály feladatkörébe tartozó előirányzatok 

kivételével) 

 

 Az Építéshatósági Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY 

építésügyi szakreferens 
Ellátja Zalaegerszegi járás területén /mint járás székhely település/ az első 

fokú építéshatósági feladatokat, 

2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

16.§ (1)a,és 17.§, 343/2006. 

(XII.23.) Korm. rendelet 1.§(1) 

 66/2015. (III.30..) Korm. rend. 

Eljárás fajták:  

Engedélyezési eljárások: összevont, építési, használatbavételi, fennmaradási, 

bontási engedélyezés, engedély hatályának meghosszabbítása, jogutódlás, 

országos építési követelményektől való eltérés, engedélyezése, kérelmek 

elbírálása során ezekkel kapcsolatos kötelezési és végrehajtási eljárások 

lefolytatása 

1997. évi LXXVIII. tv. 34.§, 

36.§ 47.§ 

2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

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

rendelet 17-49.§ 

Tudomásul vételi eljárások: használatbavétel tudomásulvételi, jogutódlás, 

veszélyhelyzet esetén építés tudomásul vétele,  

Hatósági bizonyítvány kiállítása 

1997. évi LXXVIII. tv. 34.§, 

2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

312/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 50-56.§ 

Építésügyi hatósági szolgáltatás  /ÉTDR/- szakmai nyilatkozat tétele 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 2.§, 3.§. 

Építésügyi engedélyezési eljárás keretében feladata:  

Benyújtott kérelmek tekintetében vizsgálja hatáskörét, illetékességét ill. 

kizárás 

343/2006. (XII.23.) Korm. 

rendelet 1.§, Ákr. 16.§, 17.§; 

22.§(4) 

Elektronikus dokumentációs rendszer /ÉTDR/ használata az engedélyezés 

során – papír alapon érkező kérelmek digitalizálása (feltöltése ÉTDR 

rendszerbe), mellékelt építészeti műszaki tervdokumentációk adathordozón 

való benyújtása esetén ÉTDR rendszerbe való feltöltése, eljárás megindítása 

Étv. 53/B.§, 312/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 7.§  8.§ 

Szabálytalan, engedély nélküli építés feltárása esetén megkeresi az 

építésrendészeti eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságot. 

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

rendelet19.§,343/2006. 

(XII.23.) Korm. rendelet 

Eljárás visszautasítása /nem előírt formában való kérelembenyújtás/ Ákr. 36.§, 46.§ (2), 312/2012. 

(XI.8.) Korm. 7.§ 

Építési engedélyezési eljárás:  

tervezői jogosultságok vizsgálata 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 18.§, 266/2013.(VII. 
11.) Korm.r 

ügyfélkör megállapítása és az ügyfelek adatainak lehívása a Takarnet 

nyilvántartásból 

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

rendelet 4.§ és Ákr. 5.§ 

függőhatályú döntésben építtetők és ügyfelek értesítése az eljárás 

megindításáról, ügyintézési határidőről, helyszíni szemléről, nyilatkozattételi 

lehetőségekről 

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

rendelet 10.§, Ákr.43.§ 

kérelmek és a mellékletüket képező építészeti- műszaki dokumentáció 

vizsgálata 

312/2012. (XI.8.) Korm. r., 8. 

melléklet, 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rend. (OTÉK), helyi 

szabályozások/ZÉSZ, stb./ 

hiányos vagy hibás kérelem és műszaki tervdokumentáció esetén a kérelmező 

felszólítása hiánypótlásra,  

Ákr. 44.§, 312/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 11.§  

a kérelem tartalmának komplex, anyagi jogi vizsgálata – az építési 

követelményeknek való megfelelőség szempontjából, helyi építési 

szabályzatoknak való megfelelés , településképi vélemény figyelembevétele 

1997. évi LXXVIII. tv. 

253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rend., 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rend., helyi építési 
szabályzatok,/ZÉSZ/ helyi tkv 

rendeletek  

Szakhatóságok bevonása az eljárásba ÉTDR-ben hozzáférés biztosítása 312/2012. (XI. 8.) Korm. 



rendelet 12.§. 5. 6. melléklet. 

Ákr.55.§-57.§, 

531/2017.(XII.29.) Korm. r. 

helyszíni szemle megtartása, helyszín vizsgálata ÁKR. 68.§, 312/2012. (XI.8.)  

Korm. rendelet 6.§,  

az építéshatósági engedély megadásáról, vagy megtagadásáról határozat 

meghozatala - ÉTDR sablon használatával – ÉTDR felületre feltöltve, 

dokumentáció hozzácsatolásával 

1997. évi LXXVIII. tv. 34.§ 

Ákr. 80., 81.§ 

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

rendelet 18.§ 

Határozat véglegesítése Ákr. 82.§ 

Használatbavételi engedélyezési eljárás:  
használatbavételi engedélyezés lefolytatásának esetkörei, elektronikus építési 

naplók ellenőrzése/v. papír alapú építési napló összesítő lapjának becsatolása 

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

rendelet 39.§ 

az engedélyezett építési munkák ellenőrzése, helyszíni szemle lefolytatása,  

engedélytől eltérés esetén. vagy nem teljes körű készültség esetén  kötelezési 

eljárás lefolytatása 

1997. évi LXXVIII. tv. 47.§ 

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

rendelet 16.§ 

használatbavételi engedély megadásáról, vagy megtagadásáról határozat 

meghozatala - ÉTDR sablon használatával – ÉTDR felületre feltöltve, 

dokumentáció hozzácsatolásával 

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

rendelet 40, 41.§, 2004. évi 

CXL. tv. 71.§ 72.§ 

Határozat véglegesítése Ákr. 82.§ 
Fennmaradási engedélyezési eljárás:  

 (folyamata, mint építési engedélyezés) 

tényállás tisztázása, helyszíni szemle lefolytatása mellet a készültségi fok 

megállapítása és építés idejének rögzítése, szabályossá tétel 

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

rendelet 43. §, 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rend.(OTÉK),  

 helyi építési szabályzatok 

fennmaradási engedély megadása esetén határozathozatal (egyben 

használatbavétel/továbbépítés) - ÉTDR sablon használatával – ÉTDR 

felületre feltöltve, bírság számítása, dokumentáció hozzácsatolásával, 

egyidejűleg építési bírság kiszabása, / esetleg szabályossá tételre való 

kötelezés/ 

Elutasítás esetén egyben bontásra kötelezés 

Étv. 49.§., 312/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 44.§, 245/2006. 

(XII.5.) Korm. rend., Ákr. 80., 

81.§, 

helyi építési szabályzatok,   

 

Határozat véglegesítése Ákr. 82.§ 

Bontási engedélyezési eljárás:  

Bontási engedélykérelmek elbírálása (folyamata, mint építési engedélyezés) 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 7, 8.§ és 45.-46.§ ,  

Bontási engedély megadása-  ÉTDR sablon használatával – ÉTDR felületre 

feltöltve, dokumentáció csatolással 

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

rendelet 7, 8.§ és 47.-49.  
Ákr. 80., 81.§ 

Határozat véglegesítése Ákr. 82.§ 
Engedély hatályának meghosszabbítása:  

Építési és bontási engedély esetén hatályának lejárta előtt hatósági ellenőrzést 

követően felhívás küldése, kérelemre vizsgálat és határozattal döntés 

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

rendelet  50.§ Ákr. 80., 81.§ 

Engedély hatályának meghosszabbítása (és/vagy egyéb intézkedés) 

határozattal 

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

rendelet 52.§  Ákr. 80., 81.§ 

Határozat véglegesítése Ákr. 82.§ 

Szabálytalanul végzett építési munka tudomásra jutását követően, 

építésrendészeti eljárásra az építésfelügyelet megkeresése 

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

rendelet,  Étv. 343/2006. 

(XII.23.) Korm. rendelet 

Összevont engedélyezési eljárás:    

elvi keretengedélyezési szakasz – ügyféli kör megállapítása, szakhatósági kör 

megállapítása, érvényessége – döntés önálló jogorvoslattal nem támadható 
végzésben 

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

rendelet 24.§, Ákr. 80., 81.§ 

Építési engedélyezési szakasz / mint építési engedélyezési eljárás/ 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 28.§,  Ákr. 80., 81.§ 

Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások:  

Jogutódlás tudomásul vétele – végzésben  312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 53.§ Ákr. 80., 81.§ 

Használatbavétel tudomásul vétele – helyszíni szemle során tényállás 

tisztázása 

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

rendelet 54.§ 



hallgatással tudomásul veszi, tudomásul vétel mellett /hatósági bizonyítvány 

kiállítása/ illetékes földhivatal megkeresése végzésben ingatlan-nyilvántartás  

átvezetéséhez 

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

rendelet 54.§,. Ákr. 95.§ ill. 

Ákr. 80. 81.§ 

 

kötelezi az ügyfelet az ingatlan-nyilvántartási változási vázrajz OÉNY-be 

való feltöltésre, egyéb  em engedély köteles munkák elvégzésére, 

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

rendelet 54.§, Ákr. 80., 81.§ 

határozat véglegesítése Ákr. 82.§ 

használatbavétel tudomásul vételét megtagadja, használatot megtiltja  

alakszerű határozattal 

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

rendelet 54.§ Ákr. 80., 81.§ 

Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység, vagy bontás tudomásul vétele 

hallgatással építési bírság nélkül, vagy elutasításáról határozattal dönt 

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

rendelet 55.§ Ákr. 80., 81.§ 

Hatósági bizonyítvány kiállítása - helyszíni szemle alapján – ingatlan-

nyilvántartási átvezetéshez /épület feltüntetés v. törlés/ 

1997. évi LXXVIII. tv. 34.§  

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

rendelet 56.§ Ákr. 95.§ 

Ingatlan címének igazolása 312/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet, 345/2014. (XII.23.) 

Korm. rendelet  Ákr. 95.§ 

 

 A Humánigazgatási Osztály Alapfeladatok kezdetű táblázat alábbi sora helyébe: 

 
gondoskodik a művelődéspolitikai célok megvalósításáról, a helyi 
köznevelési, közművelődési, szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatásokkal és egészségügyi ellátással kapcsolatos igények 

kielégítéséről, a feltételek biztosításáról, továbbá ellátja az 

intézményekben folyó tevékenység törvényességi felügyeletét 

Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.  § 

(1) bek. 4., 6., 7., 8., 8. a 

A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL 

tv. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (NKt.) 83. § (2), (3) 

bek., (4) bek. a), b), h) pont 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
Az egészségügyi szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 

A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv. 

 

helyébe az alábbi sor lép: 

 
gondoskodik a művelődéspolitikai célok megvalósításáról, a helyi 

köznevelési, közművelődési, szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatásokkal és egészségügyi ellátással kapcsolatos igények 
kielégítéséről, a feltételek biztosításáról, továbbá ellátja az 

intézményekben folyó tevékenység törvényességi felügyeletét 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.  § 

(1) bek. 4., 6., 7., 8., 8. a 
A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL 

tv. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (NKt.) 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

Az egészségügyi szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv. 

 



 A Humánigazgatási Osztály Alapfeladatok kezdetű táblázat az alábbi szövegrésszel 

egészül ki: 

 
Elkészíti – a Polgármesteri Hivatal érintett szakosztályaival 

egyeztetve – az ágazathoz tartozó költségvetési szervek magasabb 

vezetőinek minősítését, valamint munkaköri leírását, továbbá 

gondoskodik a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódóan egyéb 

munkaügyi jellegű kérdések megoldásáról. 

Részt vesz a polgármester hatáskörébe tartozó egyéb munkáltatói 

intézkedések előkészítésében. 

Kjt. 40. § (5) bek. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 46. § (1) bek. 

 Nkt. 83. § (2) bek. f) 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 6/2007. (II.9.) 

önkormányzati rendelete 65. § (3) bek. 

 

 A Humánigazgatási Osztály Köznevelési feladatok kezdetű táblázat utolsó sora 

törlésre kerül. 

 

 A Humánigazgatási Osztály Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, valamint 

egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok kezdetű táblázat alábbi sora helyébe: 

 
intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, illetve az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak 

alkalmazásával. 

29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

hatósági ügyek végrehajtásáról szóló 

10/2018. (IV.13.) önkormányzati 

rendelete 

 

az alábbi szövegrész lép: 
Intézkedik a térítési díj hátraléknak behajtásáról a hatályos jogszabályi 

előírások alkalmazásával 

az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény 

29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

hatósági ügyek végrehajtásáról szóló 
10/2018. (IV.13.) önkormányzati 

rendelete 

 

 A Főépítészi Osztály feladatait felsoroló táblázatok helyébe az alábbi táblázatok 

lépnek: 

 

FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY 

főépítész, városrendezési szakreferens 

 

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

Fenntartható városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Integrált Területi Programja (ITP) Projektmenedzsmenttel kapcsolatos 

feladatok: 
Az ITP előkészítése, végrehajtása és monitoring tevékenysége során ellátja a 
szakterületét érintő feladatokat.   

 

 
Feladat megnevezése Feladatot meghatározó jogszabály 

a területfejlesztéssel és -rendezéssel a településfejlesztéssel és  

-rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és 

védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos a települési 

önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a települési 

önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bek. c) pont 



való előkészítése, 

az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatallal, valamint az érintett önkormányzatok 

főépítészeivel együttműködve az illetékességi területet érintő 

területrendezési és településszerkezeti tervek összhangja 

kialakításának elősegítése, 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. § a) 

pont, 11. § (2) bek. 

a rendezési tervek hatályosulásának folyamatosan figyelemmel 

kísérése, a tapasztalatokról évente tájékoztatás adása, illetve 

négyévente összefoglaló jelentés készítése a közgyűlés részére,  

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. § b) 

pont 

a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, 

valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes 

szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal 
kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. § c) 

pont 

szakmai véleményével, állásfoglalásával segíti a térség, illetve a 

település egységes táji és építészeti arculata alakítását 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. § d) 

pont 

a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök 

nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és 

az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására 

vonatkozó helyi szabályok előkészítése 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. § e) 

pont 

az önkormányzat illetékességi területére vonatkozó területi és 

települési információs rendszerek kialakításában és 

működtetésében való részvétel - szükség szerint adatok 

szolgáltatásával 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. § f) 

pont 

ellátja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, 

helyi építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és 

településképi rendeletének elkészítésével, felülvizsgálatával 

összefüggő következő feladatokat:  

a) a megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési 
feladat és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálja olyan 

módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét 

írásban meghatározza 

b) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó 

javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit, 

c)  elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási 

szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti 

szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések 

önkormányzati szervei részére a rendezés, a településkép-

védelem helyéről, céljáról, várható eredményéről, 

d) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan 
együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat 

érdekeit, 

e) szervezi és irányítja a településrendezési eszközök 

véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a 

településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, 

f) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett 

észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a 

településrendezési eszközöket, 

g) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások 

átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés 

lefolytatásáról, 

h) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére 
készült településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben 

az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a 

hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat 

honlapján történő közzétételéről, 

i) szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos 

településképi rendeletben foglaltakról, 

j) előkészíti az önkormányzat településkép-védelemmel 

kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak 

érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. §  

(1) bekezdés      

 

 

314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 3/A § (2) 
bekezdés 

 

 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bek. a) pont 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bek. b) pont 

 

 

 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 
bek. c) pont 

 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bek. d) pont 

 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bek. e) pont 

 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bek. f) pont 

 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 
bek. g) pont 

 

 

 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bek. h) pont 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bek. i) pont 

 

http://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0900190.KOR&mahu=1#lbj39idf247


vezetéséről, 

k) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét 

érintően vezeti a települési önkormányzat, illetve a települési 

önkormányzatok társulása által működtetett építészeti-műszaki 

tervtanácsot, 

l) nyilvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácson tárgyalt 

tervdokumentációkról 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bek. j) pont 

 

 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bek. k) pont 

 

részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, 

településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-

gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, 

továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek 
összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével 

segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos 

döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (2) 

bek. 

együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi 

nyilvántartást vezető hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, 

az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a 

véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 11. § (1) 

bek. 

a főépítészek együttműködésének keretében feladataikat 

összehangoltan végzik, gondoskodva az egységes szakmai elvek 

és a helyi sajátosságok egyidejű érvényesítéséről, az 

önkormányzati főépítészekkel együtt részt vesz a terület- és 

településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési 

feladatok ellátása során - igény szerint az állami főépítész 
bevonásával - az érintett önkormányzatok közös, összehangolt 

döntéseinek előkészítésében 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 11. § (2) 

és (3) bek. 

ellátja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti 

értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét, továbbá 

meghatározza a település területfelhasználásához az 

építményekben létesíthető rendeltetések körét és a reklámok 

elhelyezésére vonatkozó követelményeket 

Étv. 6/A § (1) aa) pont 

előkészíti a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági 

engedélykérelemhez a polgármester jogszabályban 

meghatározott estekben és módon megadott településképi 

véleményét  

Étv. 6/A § (2) a) pont 

előkészíti az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési 

tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások 

tekintetében a polgármester jogszabályban meghatározott 
estekben és módon lefolytatott bejelentési eljárását 

Étv. 6/A § (2) b) pont 

részt vesz az önkormányzat területén tervezett épületek területi, 

központi tervtanácsi tárgyalásán, 

252/2006. (XII.7.) Korm. Rendelet 13. § (2) 

d) pont 

szakmai felelősként végzi az osztály feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 

közreműködésével. 

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott 

időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével: 

- beszerzési eljárás tárgya 

- beszerzés becsült értéke 

- beszerzési eljárás megindításának időpontja 

- beszerzési eljárás fajtája 

- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb 
ajánlati ár vagy az összességében legelőnyösebb 

ajánlat) 

- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe 

- a rendelet 5. § (3) bek.-ének alkalmazására sor került-

e 

- tárgyalásra sor került-e 

- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 12/2006. 

(III.07.) önk. rend. 



javaslata 

- döntéshozatal időpontja 

- nyertes ajánlattevő neve és címe 

- nyertes ajánlat nettó értéke 

részt vesz a közterületek hasznosításával kapcsolatos 

eljárásokban, 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a közterületek használatáról 

szóló 47/2004. (XII.03.) önk. rend. 6. § (4) 

bek. 

a Műszaki Osztállyal közösen részt vesz a közlekedési koncepció 

kidolgozásában, gondoskodik annak megvalósításáról,  

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 

(IV.21.) MT rendelet 

 

 Az Adóosztály feladatait felsoroló táblázatok helyébe az alábbi táblázatok lépnek: 

 
ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a talajterhelési 
díjjal, a helyi jövedéki adóval, az államigazgatási eljárási illetékkel és 

a gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az egyéb feladat- és 

hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat, 

1991. évi XX. törvény 140.§ (2) 
2017. évi CL. törvény 

2017. évi CLI. törvény 

2017. évi CLIII. törvény 

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

1990. évi XCIII. törvény 

1990. évi C. törvény 

1991. évi LXXXII. törvény 

1995. évi CXVII. törvény 

2003. évi LXXXIX. törvény 

2016. évi CL. törvény 

2016. évi LXVIII. törvény 
ZMJVK 29/2004. (VI.18.) önkorm. 

rendelet 

ZMJVK 61/2004. (XII.23.) önkorm. 

rendelet 

ZMJVK 56/2007. (XII.28.) önkorm. 

rendelet 

ZMJVK 10/2015. (IV.24.) önkorm. 

rendelet 

ZMJVK 12/2015. (IV.24.) önkorm. 

rendelet 

ZMJVK 16/2015. (V.22.) önkorm. 

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

rendelet 

üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes rendszereket 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 

 

Adóelőírási csoport 

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

2017. évi CL. törvény 123-124. §, 

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

(1), (2), 

végzi a vállalkozások bevallásainak, egyéb nyomtatványainak 

kiküldését, valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések 
feldolgozását, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) i.) 

2017. évi CL. tv. 18.§, 37 § (1), (8), (9), 
(10), (11), 44. §,49. §, 52-57. §, 120-

122. § 

1990. évi C. tv. 41. § 

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

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

az adózó túlfizetésre vonatkozó utalási, visszautalási kérelemről dönt  2017. évi CL. tv. 74.§ 



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

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

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

rendelet 4. §, 5. § 

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

2017. évi CL. tv. 268.§  

feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások 

adóellenőrzésének lefolytatása, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.) 

2017. évi CLI. tv. 85-117. § 

hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján 

határozatot hoz, 

 

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

évi XLIX. tv.  

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

2013. évi V. tv. 

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

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

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

az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, 

tájékoztatást kér, és ad, helyszíni szemlét tart, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) 1.) 

2017. évi CL. tv.123-127. §, 131.§,  

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

1990. évi C. tv. 1.§-8.§ 

követelést jelent be, számlaegyenleget közöl, valamennyi adónem 

vonatkozásában, a Cégközlönyben közzétett módon a felszámolási-, 

végelszámolási-, csődeljárás, kényszertörlési eljárások során, 

melyeket figyelemmel kísér és kapcsolódó adóigazgatási eljárást 

kezdeményez és folytat le, 

1991. évi XLIX. tv.  

2006. évi V. tv.  

2017. évi CL. tv.  

2017. évi CLI tv. 

határozattal az adó megfizetésére kötelezi az adótartozásért 

jogszabály alapján helyt állni köteles személyt, személyeket, ha az 

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

lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2017. évi CL. tv. 218. §, 

ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, 

adatszolgáltatás felülvizsgálatával, rendeletalkotással kapcsolatos 
feladatokat 

2003. évi LXXXIX. tv. 11.§, 21/A.§, 

24.§, 25.§ 

a gépjárműadó megállapítása hatósági adatszolgáltatás alapján 

(adókivetés) 

1991. évi XX. tv. 140. § (2) m.) 

1991. évi LXXXII. tv.  

2017. évi CL tv 46.§, 48. §, 87. §; 

teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, megkeresésre, valamint az önkormányzati adókra 

vonatkozóan környezettanulmányt készít,  

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.) 

2017. évi CL. tv. 79-93. §,97. §, 

2017. évi CLI. tv. 35. §, 44-48. §, 70-76. 

§, 

méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben 

környezettanulmányt készít, határozatot hoz,  

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.), f.) 

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

201. §, 

elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt információs 

anyagokat, értékeléseket és beszámolókat az illetékes központi 

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

lakosság felé, 

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

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

2017. évi CL tv. 94. §, 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 6. § 

ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 
fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával kapcsolatos 

feladatokat 

2017. évi CL. tv. 82. §, 
1995. évi CXVII. tv. 17.§ (4), 73.§, 1. 

sz. mell. 9.4.  

a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű 

módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult 

szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),  

2017. évi CLI tv. 121-127.§, 

 

ellátja a helyi jövedéki adó nyilvántartásával, bevallásával, 

megfizetésével, adóztatásával, adatszolgáltatási kötelezettségével, 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat 

2003. évi CXXVII. tv. 5.§ (2), 143 § 

 

Adóeljárási csoport 

adóügyi szakreferens 
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 2.§ 



 (1), (2)  

 

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

végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a hatályos 

jogszabályok szerint, 

 

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

1994. évi LIII. tv.  

2017. évi CLIII. tv.  

2016. évi CL tv. XI. fejezet 

ZMJVK 10/2018. (IV.13.) önkorm. 

rendelet 

teljesíti, elvégzi a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)  

lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen tartozások, 

adók módjára történő végrehajtását, 

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

1994. évi LIII. tv. 
2017. évi CLIII. tv. XII. fejezet 

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

lefolytatja az ingatlanok helyszíni szemléjét, kiállítja az adó- és 

értékbizonyítványokat 

1990. évi XCIII. tv. 101.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)  

hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba az 

adótartozásokat, 

2017. évi CLIII. tv. 59. § (1) a.) 

2013. évi V. tv. 7:94.§ 

közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 

 

1990. évi C. tv. 1.§-8.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)  

javaslatot tesz az adókra vonatkozóan, a részletfizetés, fizetési 

halasztás, egyéb méltányossági ügyekben, 

1991. évi XX. törvény 140.§ (2) e.), 

f.) 

2017. évi CL. tv. 198.§ - 201.§ 

 

képviseli a hivatalt a csődeljárás, felszámolási és végelszámolási 

eljárás során 

1991. évi XLIX. tv. 

2013. évi V. tv. 

2006. évi V. tv. 

javaslatot tesz az adótartozásért jogszabály alapján helyt állni köteles 

személy, személyek, adófizetésre történő kötelezésére, ha az adózó az 

esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani nem lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2017. évi CL. tv. 59.§ - 61.§ 

 

a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű 

módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult 

szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),  

2017. évi CLI. tv. 118.§ - 132.§ 

 

végrehajtáshoz való jog elévülése esetén megállapítja az elévülés 

tényét, intézkedik az elévült tartozások törléséről 

2017. évi CLIII. tv. 19.§; 119.§ (3) 

2016. évi CL tv. 138. 

 

végrehajtható vagyon hiányában az adós tartozását ideiglenesen 

behajthatatlannak minősítheti és a tartozás végrehajthatóvá válásáig, 

illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tarthatja 

nyilván.  

a behajthatatlanság címén nyilvántartott tartozást ismét 

végrehajthatónak minősíti, ha a végrehajtáshoz való jog elévülési 

idején belül a tartozás végrehajthatóvá válik 

2017. évi CLIII. tv. 20.§  

ZMJVK 5/2018. (II.08.) önkorm. 

rendelet 

 

 Az Önkormányzati Osztály Jogi csoportjának feladatait felsoroló táblázat helyébe az 

alábbi táblázat lép: 

 

Jogi csoport 

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

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 9-10. § 

közgyűlési előterjesztéseket készít, jogi segítséget nyújt más 

szervezeti egységnek az előterjesztések elkészítéséhez  

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § 

rendelet-tervezeteket készít, közreműködik a más szervezeti egység 

által előkészített rendelet-tervezet elkészítésében 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (1) 

bek. a) pont 

az osztályvezetői értekezletre és a bizottságok elnökeivel 

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

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

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



szervezeti egységek által leadott adatok alapján összeállítja a soron 

következő közgyűlés előzetes napirendi tárgysorát, melyet minden 

belső szervezeti egységnek eljuttat 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

külső szerv, személy által készített előterjesztéseket törvényességi, 

tartalmi-formai szempontból ellenőrzi, segítséget nyújt az 

előterjesztés elkészítéséhez 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (3) 

bek. f) pont,  

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

a bizottsági és közgyűlési anyagküldést megelőzően törvényességi, 

tartalmi, formai szempontból ellenőrzi az előterjesztéseket 

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

e) pont 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 
módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

a közgyűlést követően végrehajtás céljából kiadja a közgyűlési 

határozatokat az érdekeltek részére, szükség esetén közgyűlési 

jegyzőkönyvből, határozatokból kivonatot készít 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

ellátja a közgyűlési határozatok nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatokat, kezeli a közgyűlési határozat nyilvántartó programot, 

valamint elkészíti és megőrzi a normatív közgyűlési határozatokat 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 23. § (6) 

bek. 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

figyelemmel kíséri a képviselői interpellációk intézését, szervezi 

azok határidőre történő megválaszolását, közgyűlésre összeállítja a 

válaszadást 

 

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

b) pont   

ZMJVK 6/2007. (II.9) ÖR. 29. § 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31.) sz. belső 
szabályzat 

ellátja a bizottsági és albizottsági határozatok, jegyzőkönyvek 

törvényességi ellenőrzésével, megőrzésével, a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletéért felelős szervnek történő továbbításával 

kapcsolatos feladatokat  

2011. évi CLXXXIX. tv. 60. § 

részt vesz a közgyűlési határozatok végrehajtásában, ehhez 

kapcsolódóan szerződéseket, megállapodásokat készít és 

véleményez 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

jogi segítséget nyújt más szervezeti egységnek a közgyűlési 

határozatok végrehajtásához, ehhez kapcsolódóan megállapodások, 

szerződések megkötésében közreműködik, véleményezi azokat 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

a közgyűlést megelőzően kiadja a hivatal szakosztályainak a lejárt 

határidejű határozatok listáját, kigyűjti a határozat alapján közgyűlés 

elé kerülő előterjesztések listáját, összeállítja a lejárt határidejű 

közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést  

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

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. 

módosított 4/2007. (I.31) sz. belső 

szabályzat 

közreműködik a közgyűlés, valamint a Hivatal SZMSZ-ének 
módosításával kapcsolatos előkészítő munkában, gondoskodik az 

Ügyrendi Szabályzat naprakészen tartásáról, a szükséges 

módosítások átvezetéséről, évenkénti felülvizsgálatának ellátásáról, 

szükség esetén kezdeményezi belső készítésű dokumentumok 

módosítását és a feladattal való megbízás esetén elvégzi a 

szabályozás módosítását, kezeli a Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratát  

2011. évi CLXXXIX. tv. 67. § (1) bek. 
d) és e) pont, 81. § (3) bek. j) pont 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 73. § 

összeállítja a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló tájékozatót, a bizottságok működéséről 

szóló tájékoztatót, valamint a Polgármesteri Hivatal működéséről 

szóló tájékoztatót 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 47. § (4) 

bek., 70. § (1) bek. g) pont 

figyeli a kihirdetett jogszabályokat, az önkormányzat és a hivatal 

tevékenységét, működését érintő jogszabály megjelenéséről 
tájékoztatja a tárgy szerint érintett belső szervezeti egységet    

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 26. § (5) 

bek.  

ellátja a közalapítványok, társulások közgyűlés előtti 

beszámoltatásával kapcsolatos feladatokat 

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

határozata 

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

részt vesz a jegyző kijelölése alapján a nemzetiségi önkormányzat 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4) bek. 



testületének ülésén 

részt vesz a Közgyűléseken, az Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság ülésein, valamint szükség 

esetén egyéb bizottságok ülésein 

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

e) pont 

közgyűlést követően a rendelet módosítások esetén gondoskodik az 

egységes szerkezet átvezetéséről, valamint a hatályát vesztett 

rendeletek megőrzéséről a számítógépes hálózaton, valamint végzi a 

Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos 

feladatait, a rendeleteket a kihirdetést követően haladéktalanul 

megküldi a megyei kormányhivatalnak 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 27.§ (2) bek. 

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

 

kezdeményezi a közgyűlés rendeleteinek évenkénti felülvizsgálatát, 

elvégzi a belső szabályzatok hiteles példányainak kezelését, 
nyilvántartását, évenkénti felülvizsgálatának figyelemmel kísérését, 

a belső szabályzatokról hivatalos másolatot ad ki 

 ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 26. § (5) 

bek., 70. § (3) bek. a) pont 
 

 településrészi önkormányzatok jegyzőkönyveinek törvényességi 

ellenőrzésével, megőrzésével, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz 

történő továbbításával kapcsolatos feladatok ellátása, a településrészi 

önkormányzatok működéséről szóló tájékoztató összeállítása  

 ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 61. § 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 63. § (1) 

bek. 
 

Önkormányzati Osztály kezelésében lévő bérleményekkel 

kapcsolatos szerződéskötés, szerződésvéleményezés 

Ptk. 6:59. §, 1993. évi LXXVIII. tv. 36-

44. §, 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 43-45. § 

a kintlévőségek behajtása, illetve csökkentése érdekében fizetési 

meghagyás kibocsátását kéri a közjegyzőtől a Ptk. alapján behajtandó 

követelések ügyében    

 2009. évi L. tv. 

 3/2018. (VI.28.) jegyzői utasítás  

 

a jogerős és végrehajtható fizetési meghagyásnak a közjegyző általi 

kibocsátását követően – amennyiben az adós részéről időközben 

befizetés nem történt – végrehajtási lap kibocsátását kéri a 

közjegyzőtől 

 1994. évi LIII. tv. 16. § a) pont 

 3/2018. (VI.28.) jegyzői utasítás  

 

a végrehajtó személyének ismeretében figyelemmel kíséri a 
követelés összegének változását, illetve megszűnését 

 1994. évi LIII. tv. 40. § (1) bek. 
 3/2018. (VI.28.) jegyzői utasítás  

ha a végrehajtási ügy perré alakul, gondoskodik a jogi képviselet 

ellátásáról 

 2016. évi CXXX. tv. 65. § b) pont  

ellátja a társosztályoktól leadott egyéb – jogi képviselettel megbízott 

ügyvéd részére át nem adott – peres ügyek intézését, az ítélet alapján 

gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról  

 2016. évi CXXX. tv. 65. § b) pont  

az önkormányzat és a hivatal tevékenységét érintően szerződéseket, 

megállapodásokat készít, véleményez, ellenjegyzi a készített 

szerződéseket, bírósági beadványokat, valamint egyéb okiratokat, 

ellátja a kamarai jogtanácsosi feladatokat  

 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § 

 Ptk 6:59. §, ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 

2016. évi CXXX. tv. 65. § b) pont 

2017. évi LXXVIII. tv. 

jogi szempontból véleményezi a beszerzési eljárások folyamatát és a 

beszerzések eredményeként kötendő szerződéseket  

ZMJVK 12/2006. (III.07.) ÖR. 

jogi szempontból – a Ptk. szerinti megfelelőség - véleményezi a 

szakosztály és a közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító 

külső szervezet által egyeztetett közbeszerzési eljárást megindító 

dokumentáció részét képező szerződéstervezetet, jogi 
szakemberként közreműködik a szerződéses feltételek 

összeállításában és szignálja a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

alapján kötendő szerződést  

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

25/2018. (IX.28.) sz. belső szabályzat  

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 

meghatározottak szerint jogi szakemberként részt vesz a bíráló 

bizottság munkájában 

25/2018. (IX.28.) sz. belső szabályzat  

gondoskodik a szakosztályok tájékoztatása alapján az éves 

közbeszerzési terv összeállításáról, folyamatos aktualizálásáról, 

szükség esetén az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről, az 

éves statisztikai összegzés elkészítéséről, a Közbeszerzési 

Szabályzat elkészítéséről és folyamatos aktualizálásáról,  

teljesíti a közbeszerzésekkel kapcsolatos közzétételi 

kötelezettségeket az önkormányzat honlapján és a Közbeszerzési 
Adatbázisban,  

nyilvántartást vezet a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról, 

 2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

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

25/2018. (IX.28.) sz. belső szabályzat  



jogosultsággal rendelkezik az elektronikus közbeszerzési rendszer 

(EKR) ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban 

koordinálja a Beszerzési Testület munkáját, elkészíti a Beszerzési 

Testület Elnökének az éves beszámolóját 

25/2018. (IX.28.) sz. belső szabályzat  

közreműködik a jegyző társasházak működésével kapcsolatos 

törvényességi felügyeleti feladatainak ellátásában 

2003. évi CXXXIII. tv. 27/A. § 

 

 Az Önkormányzati Osztály Szervezési csoportjának feladatait felsoroló táblázat 

helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

Szervezési csoport 

szervezési szakreferens, szervezési referens 

 
Szervezési Csoport látja el 

- testületi munka ellátásával kapcsolatos szervezési tevékenységet 

- a hivatali küldemények nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat 

- a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával, működésével, működtetésével kapcsolatos feladatokat:  

Önállóan gazdálkodik a közgyűlés által a Polgármesteri Hivatal és az 

Önkormányzat egyes tervezési alapegységeire megállapított kiadási és 

bevételi előirányzatokkal, így különösen a személyi jellegű kiadások, 

munkaadót terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, pénzeszköz átadások, 
illetve a működési, felhalmozási és tőke jellegű bevételek, támogatások, 

kiegészítések, átvett pénzeszközök és a Polgármesteri Hivatal előző évi 

pénzmaradványa tekintetében. 

2011. évi CXCV. tv. 

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

2000. évi C. tv. 

A Polgármesteri Hivatal szakfeladataira elkészíti a költségvetést, a 

szükséges beszámolókat és előirányzat módosításokat. 

 

2011. évi CXCV. tv. 24. §; 87. § (1) 

bek.; 91. § 

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

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

Üzemelteti a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat alábbi épületeit, 

létesítményeit: Zalaegerszeg Kossuth u. 17-19., Ady u. 15.; Alsóerdei 

vendégház; Deák tér 3. fszt. körzeti megbízotti iroda; Széchenyi tér 3-5, 

Széchenyi tér 4-6., Kossuth u. 47-51.; Pázmány P. u. 14.; peremkerületi 

kirendeltségek: Bozsok, Bazita, Pózva, Ságod). 

2011. évi CXCV. tv. 

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

2000. évi C. tv. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006. (III.07.)  ÖR 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR 

Végzi a hivatal működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, 
szolgáltatások megrendelését, átvételét, átadását, szükség esetén 

nyilvántartásba vételét. Nagyobb tételű beszerzések esetén biztosítja a 

folyamatos felhasználást. 

2011. évi CXCV. tv.  
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  

2000. évi C. tv. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006.(III.07.) ÖR. 

A fenti épületek állagmegóvásához, karbantartásához szükséges 

beszerzéseket, munkákat megszervezi, végrehajtja, illetve kivitelezővel 

elvégezteti az önkormányzati rendeletnek, szabályzatoknak megfelelően. 

2011. évi CXCV. tv.  

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

2000. évi C. tv. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006. (III.07.) ÖR 

Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott 

beruházások, felújítások, szolgáltatások vállalkozásba adásáról. 

2015. évi CXLIII. tv. 

ZMJVK 12/2006.(III.07.) ÖR 

Az Önkormányzati Osztály gazdálkodási körébe tartozóan a 

kötelezettségvállalásokat nyilvántartja és ellenjegyzi. 

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

A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő eszközökről (épületek, 

építmények, immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések, 

gépjárművek, kis értékű tárgyi eszközök, stb.) naprakész nyilvántartást 
vezet, év végén vagyonleltárt készít, illetve az előírtaknak megfelelően 

előkészíti, végrehajtja a selejtezést, leltározást. 

2000. évi C. tv. 165. § 

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

 
 

 

Az Önkormányzati Osztály gazdálkodási feladatkörébe tartozóan végzi a 

teljesítésigazolást, utalványoztatja a számlákat, vezeti a kapcsolódó 

nyilvántartásokat. 

2011. évi CXCV. tv 

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

2000. évi C. tv. 

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

Ellátja az Önkormányzati Osztály kezelésében lévő gépjárművek üzemben 60/1992. (IV.1.) Korm. rend. 



tartásával, javításával, nyilvántartásával, az igények összesítésével és a 

gépkocsivezetők irányításával kapcsolatos feladatokat.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

részére szakmai segítséget nyújt a nemzetiségi önkormányzat feladatainak 

ellátásához, adminisztratív feladataiban segítséget nyújt. 

2011. évi CLXXIX. tv. 80. § 

 

Gondoskodik a közgyűlés üléseinek időpontjáról és napirendjéről szóló 

tájékoztatók megjelentetéséről, meghívók és előterjesztések kiküldéséről. 

Előterjesztést készít a közgyűlésre és a bizottsági ülésekre. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 11. § (1) 

bek. 

12/2010. (X.20.) sz. belső szabályzattal 

módosított 4/2007. (I.31.) sz. belső 

szabályzat 

Évenként az infláció mértékével módosítja a nem lakás célú helyiségek 
bérleti szerződéseit ilyen tartalmú megállapodás alapján. 

Ptk. 6:59. §  

Elvégzi a polgármesteri hatáskörbe tartozó bérleti szerződések 

meghosszabbítását. 

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

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR 

Gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítéséről, megőrzéséről, 

beköttetéséről, a közgyűlési ülést követő 15 napon belül a jegyzőkönyvet 

megküldi a megyei kormányhivatalnak. 

Szükség esetén hivatalos jegyzőkönyvi kivonatot és határozatot ad ki. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 52. §  

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR.  

33. §  

Ellátja a rendeletek kihirdetésével, közzétételével kapcsolatos teendőket.  2011. évi CLXXXIX. tv. 51. § (2) bek. 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR.    27. § (1) 

bek. 

Elvégzi a közmeghallgatások előkészítésével, a beérkezett kérdések 

megválaszolásával, lebonyolításával, a jegyzőkönyv elkészítésével 

kapcsolatos feladatokat. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 54. § 

ZMJVK 6/2007.(II.9.) ÖR. 36. § 

Ellátja a jegyző és az aljegyző munkájával kapcsolatos szervezési és 

ügyviteli feladatokat. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81. §  

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

Közreműködik az ünnepi közgyűlés megszervezéséről. ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 4. § 

Ellátja az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Bizottság működésének ügyviteli feladatait. 

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

c) pont  
2011. évi CLXXXIX. tv. 61. § (3) bek. 

ZMJVK 6/2007.(II.9.) ÖR 70. § (1) 

bek. b) pont 

Képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat 

tételével kapcsolatos feladatok ellátása. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 39. §  

Szabályzat a nem önk-i képv-i 

vagyonnyil. nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről 

Ellátja a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok személyügyi 

feladatait, a változásokat jelzi a MÁK felé. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 35. §, 40. § 

(4) bek. 

Elvégzi a nem névre szóló levelek bontását, szervezeti egységekhez történő 

csoportosítását. 

29/2018. (XI.20.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

Elvégzi az iratok érkeztetését, iktatását, a napi előadói ívek nyomtatását. 

 

 

29/2018. (XI.20.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

Az ügyintézői utasításoknak megfelelően irattároz és kezeli a határidőbe 

kerülő iratokat. 

29/2018. (XI.20.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 
Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

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

vezeti a kölcsönzött iratok gépi nyilvántartását. 

29/2018. (XI.20.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

Végzi az ügyiratok selejtezését, és selejtezési jegyzőkönyvet készít. 29/2018. (XI.20.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

Gondoskodik a megsemmisítésre kerülő, illetve a Zala Megyei Levéltár 

részére átadandó iratanyag összeállításáról, átadásáról. 

29/2018. (XI.20.) számú belső 

szabályzat a Polgármesteri Hivatal 

Egyedi iratkezelési szabályzatáról 

Végzi a minősített iratok kezelését, felhasználói engedélyek kiadása, 2009. évi CLV. törvény 



visszavonása, titoktartási nyilatkozat elkészítése. 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet III. 

fejezete 

Szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a közbeszerzéseket megbízás alapján 

lebonyolító külső szervezet közreműködésével. 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

25/2018. (IX.28.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

Közgyűlésre elkészíti a tanácskozási joggal meghívottak listáját. 12/2010. (X.20.) sz. belső szabályzattal 

módosított 4/2007. (I.31.) belső 

szabályzat  

 

- Ellátja a közgyűlések előkészítésével kapcsolatos szervezési feladatokat - ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 

11. § 
- Gondoskodik a közgyűlési és egyéb anyagok nyomdai sokszorosításáról - 12/2010. (X.20.) sz. belső 

szab. módosított 4/2007.(I.31.) belső szabályzat 

- Ellátja a szabályozásnak megfelelően a rendeletek nyilvántartásba vételével, kihirdetésével, 

közzétételével kapcsolatos feladatokat - ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 27. § 

- Ellátja a városi címer és zászló használat engedélyezésével kapcsolatos feladatokat - ZMJVK 40/2000. 

(X.20.) ÖR 5. §  

- Gondoskodik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyének összeállításáról és kiküldéséről - ZMJVK 

6/2007. (II.9.) ÖR. 28. §  

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

- Üzemelteti a munkahelyi étkezdét 

- Ellátja az épületek vállalkozásba nem adott területeinek takarítását 

- Ellátja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyveinek törvényességi ellenőrzésével, 
megőrzésével, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz történő továbbításával kapcsolatos feladatokat - 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR.  64. § 

 

 A személyügyi szakreferensek feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat 

lép: 

 

Személyügyi szakreferensek: 

 
kezeli és vezeti a hivatal köztisztviselői, munkavállalói, az Önkormányzat 

közalkalmazottja, az intézményvezetők és a gazdasági társaságok vezetői 

személyi anyagát 

45/2012.(III.20.) Korm. rend. 9. § 

elkészíti a kinevezésekről és a közszolgálati jogviszony megszűnéséről, 

illetve megszűntetéséről szóló okiratokat 

2011. évi CXCIX tv. 36-44. §, 228-

228/A. § 

Gondoskodik az üres státuszok betöltésére pályázat kiírásáról, közzétételéről 2011. évi CXCIX tv. 45. § 

A kinevezéssel együtt a köztisztviselőt tájékoztatja:  

a) az irányadó munkarendről,  
b) a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő kezdő időpontjáról, valamint 

a soron következő fokozat elérésének várható időpontjáról,  

c) az egyéb juttatásokról és azok mértékéről,  

d) az illetmény átutalásának napjáról,  

e) a munkába lépés napjáról,  

f) a felmentési idő megállapításának szabályairól,  

g) a rendes szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről. 

2011. évi CXCIX tv. 43. § 

30/2012. (III- 07.) Korm. rend. 8. § 

Intézi a köztisztviselők összeférhetetlenségi ügyeivel kapcsolatos 

feladatokat 

2011. évi CXCIX tv. 84-87. §, 231. § 

Ellátja a köztisztviselők, intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat 

2007. évi CLII. tv. 

Átsorolja a köztisztviselőket az új végzettségének megfelelően, ha 

feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett  

2011. évi CXCIX tv. 48. § 

Elkészíti a jubileumi jutalom megállapításáról szóló munkáltatói 

intézkedéseket 

2011. évi CXCIX tv. 150. § 1992. évi 

XXXIII. tv. 78. § 

Végzi a gazdasági társaságok vezetőinek megbízásával, a vezetői megbízás 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

2013. évi V. tv. 3. könyv 

Intézi a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos ügyeket, 2011. évi CXCIX tv. 80-81. §, 230. § 



biztosítja azok törvényben meghatározott feltételeit 

Gondoskodik a közszolgálati alapnyilvántartás naprakész vezetéséről 2011. évi CXCIX tv. 134. §, 

45/2012. (III.20.) Korm. rend. 

Ellátja köztisztviselők közigazgatási szakvizsga kötelezettségével 

kapcsolatos feladatokat 

35/1998. (II.27.) Korm. rendelet 

Ellátja a köztisztviselők közigazgatási és ügykezelői alapvizsga 

kötelezettségével kapcsolatos feladatokat 

174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. 

Biztosítja a köztisztviselőknek a jogszabályban meghatározott 

továbbképzésben való részvételét az éves továbbképzési tervvel 

összhangban 

273/2012 (IX.18.) Korm. rendelet 

Helyi éves továbbképzési tervet készít a rendeletben meghatározott éves 

továbbképzési terv elfogadását követő 30 napon belül 

273/2012. (IX.18.) Korm. rend. 8. § 

Részt vesz a köztisztviselők munkateljesítményének értékelésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtásában 

2011. évi CXCIX tv. 130. § 

10/2013. (VI.30.) KIM rend. 

Előkészíti a jutalmazást, a céljutalmazást 2011. évi CXCIX tv. 154. § 

A köztisztviselő igényeinek megismerése után, a tárgyévben február végéig 

elkészített szabadságolási terv elkészítéséhez adatokat  szolgáltat és szakmai 
segítséget nyújt a szervezeti egységek vezetői részére 

2011. évi CXCIX tv. 103. § 

Nyilvántartja a köztisztviselők szabadságának kiadásával, egyéb munkaidő-

kedvezményével kapcsolatos adatokat 

2011. évi CXCIX tv. 103-107. § 

Ellátja a köztisztviselők, munkavállalók illetményének megállapításával, 

illetve annak változásával kapcsolatos feladatokat 

2011. évi CXCIX tv. 

A Kttv. és a Közszolgálati Szabályzat alapján felel a cafeteria-rendszer 

működéséért 

2011. évi CXCIX tv. 151. § 

Előkészíti a nyugdíjazásokat 2011. évi CXCIX tv.  60. § 1997. évi 

LXXXI. tv 

Köteles intézkedni a szociális támogatások körültekintő felhasználásának 

biztosítására, a nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetének 

folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság megállapítására és a 

támogatások folyósítására 

2011. évi CXCIX tv. 152. § 

A közszolgálati jogviszony létesítésekor összeállítja a köztisztviselő 

személyi anyagát, s azt a jogszabályban meghatározottak szerint kezeli.  

45/2012. (III.20.) Korm. rend. 

A szakosztályokkal együtt gondoskodik az intézményvezetői állások 

pályázat útján történő betöltésének biztosításáról, a pályázati eljárások 

lefolytatásáról. 
Elkészíti az intézményvezetők magasabb vezetői megbízásait, kezeli azok 

személyi anyagát, végzi a velük kapcsolatos személyzeti feladatokat. 

1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) 

bek. 

1992. évi XXXIII. törvény 23. § 

Megküldi a jelentkezési lapot - legalább 60 nappal a választott 

vizsgaidőszakot megelőzően - a vizsgáztatásra jogosult szerv részére 

174/2011 (VIII.31.) Korm. rend. 

35/1998. Korm. rendelet 

A köztisztviselő kérelmére a gyermeke gondozása céljából, ill. betegsége 

esetén annak tartalmára fizetés nélküli szabadságot biztosít 

2011. évi CXCIX tv. 110-114. § 

Kezeli a polgármester, az alpolgármesterek személyi anyagát, továbbá 

ellátja foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

2011. évi CXCIX tv. 225/J. § 

 

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

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 

közzétételéről  gondoskodjon. 

  

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

  

  

  
Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

  



EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 

 

AA  kköözzggyyűűllééss  22001188..  ddeecceemmbbeerr  1133--ii  üülléésséénn  

ttáárrggyyaalltt  ttáájjéékkoozzttaattóókk  
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott 

társulások 2018. évi tevékenységéről 

 a gyepmesteri szolgáltatással kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatait érintő 2018. évi 

eseményekről 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2018. évi kommunikációs tevékenységéről 

 

 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  22001188..  ddeecceemmbbeerr  1133--ii  kköözzggyyűűllééss  

zzáárrtt  üülléésséénn  hhoozzootttt  hhaattáárroozzaattaaiirróóll  
 

 
Tárgy: A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda magasabb vezetői 

beosztására kiírt pályázat elbírálása 

 

 ZMJVK 223/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és 

Információs Iroda munkahelyre 2019. január 01-től kezdődően határozatlan időre - a 

közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidő kikötésével - heti 40 óra 

munkaidőben turisztikai referens munkakörbe kinevezi Tuboly Andreát, ezzel 

egyidejűleg 2019. január 01-tól 2023. december 31-ig terjedő határozott időtartamra 

megbízza a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda magasabb vezetői 

beosztásának ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó 

rendelkezései szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 99.500.-Ft-ban, 

magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában állapítja meg. 

  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: 2018. december 21. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2018. (XII.13.) számú 

határozatával egy fő lakásbérleti jogviszonyát visszaállítja. 



Tárgy: Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra mecénása díj” 

odaítélésére 
 

 ZMJVK 225/2018. (XII.13.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Zalaegerszeg Innovációs Díja” 

kitüntetést adományoz a MOL Zrt. Zalai Finomító, és a NASTE-BAU Kft. 

részére. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Zalaegerszeg Innovációs Díja” 

ünnepélyes keretek között történő átadásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: díj átadására: 2019. január 4. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Kultúra mecénása díj”-at 

adományoz az M7 Takarékszövetkezet részére. 

  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Kultúra mecénása díj” 

ünnepélyes keretek között történő átadásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: díj átadására: 2019. január 22. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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