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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

ZMJVK 39/2012. (IX.14.) ÖR. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük 

rendjéről szóló 17/1997. (V.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 40/2012. (IX.14.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 41/2012. (IX.14.) ÖR. az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 42/2012. (IX.14.) ÖR. az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. 

(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 



ZMJVK 43/2012. (IX.14.) ÖR. a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről 

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

módosításáról 

 

ZMJVK 44/2012. (IX.14.) ÖR. az állatok tartásáról 

 

ZMJVK 45/2012. (IX.14.) ÖR. a tiltott, közösségellenes magatartások 

szabályozásáról szóló 36/2012. (VI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 46/2012. (IX.14.) ÖR. a közoktatási intézményekben fizetendő térítési 

díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 

21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

ZMJVK 138/2012. (IX.12.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról 

 

ZMJVK 139/2012. (IX.12.) sz. hat. A fizető parkolók működéséről és igénybevételük 

rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

  

ZMJVK 140/2012. (IX.12.) sz. hat. Javaslat a Csipke parkolóház átmeneti jellegű 

díjfizetés nélküli üzemeltetésére 

 

ZMJVK 141/2012. (IX.12.) sz. hat. A Zala-Depo Kft. átalakulása, az alapító okirat 

módosítása 

 

ZMJVK 142/2012. (IX.12.) sz. hat. Pályázat benyújtása közalkalmazotti 

létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri 

hozzájárulás igénylésére 

  

ZMJVK 143/2012. (IX.12.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város középtávú 

szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 

aktualizálása 

 

ZMJVK 144/2012. (IX.12.) sz. hat. Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

ZMJVK 145/2012. (IX.12.) sz. hat. Sebességmérő berendezések átvétele a „Generali 

a Biztonságért” Alapítványtól 

 

ZMJVK 146/2012. (IX.12.) sz. hat. Zalaegerszeg új köztemető (6236/5 hrsz) 

területén Telenor híradástechnikai berendezés 

telepítése 

 



ZMJVK 147/2012. (IX.12.) sz. hat. A zalaegerszegi 6333/7 hrsz-ú közpark 

(biológuspark) részterületének bérbeadása 
  

ZMJVK 148/2012. (IX.12.) sz. hat. Belváros Rehabilitációs Program I. ütemével 

kapcsolatosan a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-vel 

kötött bérleti szerződés módosítása 

 

ZMJVK 149/2012. (IX.12.) sz. hat. Járási hivatal elhelyezése 

 

ZMJVK 150/2012. (IX.12.) sz. hat. A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 

helyiségbérlet iránti kérelme (Zalaegerszeg, 

Kossuth u. 47-51.) 

 

ZMJVK 151/2012. (IX.12.) sz. hat. Hozzájárulás a HagymaGym Zalaegerszeg 

Sportegyesület névhasználatához 

 

ZMJVK 152/2012. (IX.12.) sz. hat. Alapítványok támogatása 

 

ZMJVK 153/2012. (IX.12.) sz. hat. A Szombathelyi Egyházmegyével kötött 

együttműködési megállapodás meghosszabbítása 

 

ZMJVK 154/2012. (IX.12.) sz. hat. A 2013-as Teke Világbajnokság megrendezése 

 

ZMJVK 155/2012. (IX.12.) sz. hat. Tájékoztató a Páterdombi Szakképző Iskola és a 

Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és 

Szakiskola, Sportiskola 9. évfolyamán indítható 

osztályok típusainak módosításáról a 2012/2013-

as tanévben 

 

  

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

A közgyűlés 2012. szeptember 12-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók  

 

Tájékoztató a 2012. szeptember 12-i közgyűlés 

zárt ülésén hozott határozatairól 

 

 

 

 

 

 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

39/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete  

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló  

19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény   

48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 1. § 

 

A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„(5) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú vagy kőzúzalékkal terített területen jelölhető ki.”    

 

2. § 

 

A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. 

mellékletének 59. pontja az alábbi szöveggel lép hatályba:  

„59.  Vizsla-parki útnak a Göcseji út és a Petőfi utca közötti szakasza, beleértve a tízemeletes 

épületek parkolóit is”    

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2012. szeptember 20. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                                      40/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetésről szóló  

7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

23. § (1)-(3) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) és 

182.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 

rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetési bevételeket 

16.055.366 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

        

Költségvetési  bevételek: 

- intézményi működési bevételek                  2.678.386 eFt 

- közhatalmi bevételek  5.456.470 eFt 

- felhalmozási bevételek                1.010.955 eFt 

- kapott támogatás   4.728.511 eFt 

- TB alaptól átvett pénzeszközök  217.882 eFt 

- támogatás értékű bevétel                 1.914.162 eFt 

- kölcsönök visszatérülése 49.000 eFt 

 

Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési 

szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  Költségvetési kiadások összegét 18.804.322 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a 

(3), (5), (6) és (7) bekezdések tartalmazzák. 

 

(3)   Költségvetési kiadások : 

- személyi jellegű kiadások         5.774.507 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok         1.518.455 eFt 

- ellátottak pénzbeli juttatásai              48.162 eFt 

- dologi jellegű kiadások          5.262.884 eFt 

- működési támogatások          1.315.031 eFt   

- kölcsönnyújtás             104.269 eFt             

  



A kiadásokat címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő 

költségvetési szervenkénti kiadásait feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú 

mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(4)  A költségvetési hiány összegét 2.748.956 eFt-ban, ebből működési hiányt 672.666 eFt-

ban, a fejlesztési hiányt 2.076.290 eFt-ban állapítja meg. 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli 

bevételek: 

 

Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                          679.112 eFt 

          Felhalmozási célra:                                                                  1.398.578 eFt   

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra          5.314  eFt 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 
Felhalmozási célú hitel felvétele                                                         922.538 eFt                           

                                             Finanszírozási bevételek összesen:     3.005.542 eFt 

 

Finanszírozási célú kiadások: 

Működési célú (átvállalt ) hitel törlesztése                                             11.760 eFt 

Felhalmozási célú hitel és kölcsöntörlesztés                                        244.826 eFt 

                                             Finanszírozási kiadások összesen:        256.586 eFt 

 

(5)  A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 333.934 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az 

általános tartalék összege 5.000 eFt, a céltartalék összege 328.934 eFt. 

 

(6)   A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 3.938.340 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás 245.510 eFt, céltartalék összege 18.163 

eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 

  

(7)  A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 508.740 eFt-ban állapítja meg, melyből 

a felújítási célú pénzeszközátadás 63.840 eFt, céltartalék összege 5.574 eFt, célonkénti 

részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.” 

 

2. § 

 

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

       „(1) Költségvetési szerveinek létszámkeretét 2.381,3  főben, a 12. számú mellékletben   

foglaltak szerint hagyja jóvá.” 

 

3. § 

 

(1) Az R. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 

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

 

(2) Az R. 5/a. és 6/a. számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú mellékletével 

módosul. 

                                                                          



4. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2012. III. negyedévi ei.módosítás” xls. dokumentumban 

található 

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/1/8/9/0/0/doc_url/kozl_12_09_14_mell.xls


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

41/2012. (IX.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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1)  Az Egerszeg Kártya a következő létesítményekbe, továbbá az alábbi szervezetek saját 

rendezvényeire jogosít kedvezményes belépésre, illetve az általuk nyújtott 

szolgáltatások kedvezményes igénybevételére:  

 

Szervezetek, létesítmények 

A kedvezmény 

mértéke 

(a belépőjegy 

árából) 

Hevesi Sándor Színház 20 % 

Keresztury Dezső VMK székhelyintézmény 

- Városi Hangverseny- és Kiállítóterem intézményegység 

- Art Mozi 

20 % 

20 % 

25 % 

ZTE FC Zrt. 20 % 

ZTE KK Kft. 20 % 

Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark 50 % 

Városi Strandfürdő 20 % 

Griff Bábszínház 20 % 

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 20 % 

 

 

Szervezetek 

A kedvezmény 

mértéke 

(a bérlet 

árából) 

  

Hevesi Sándor Színház 10 % 

Zala Volán Zrt. 10 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. § 

 

A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4. § 

 

(1) A kedvezményt nyújtó önkormányzati intézmények fenntartója a ténylegesen nyújtott 

kedvezményt a polgármester részére benyújtott és a polgármesteri hivatal 

pénzgazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint igazolt negyedéves elszámolás 

alapján a költségvetés soron következő módosításával pótelőirányzatként 

kompenzálja. 

 

(2) Az önkormányzati tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságok bevétel 

kiesése a polgármester részére külön megállapodás alapján benyújtott és a 

polgármesteri hivatal pénzgazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint igazolt  

negyedéves elszámolás alapján, számla ellenében kerül megtérítésre Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata által. A Zala Volán Zrt. esetében a bevételkiesés 

megtérítése havi elszámolás alapján, számla ellenében történik. 

 

(3)  A kompenzációt szabályozó rendelkezések nem vonatkoznak a Városgazdálkodási 

Kft-re. 

 

(4)  A Zalaegerszegi Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark esetében a kedvezményt 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltető Egerszegi Sport és 

Turizmus Kft-n keresztül nyújtja.” 

 

3. § 

 

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

hatályát veszti.  

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

 

 

 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

42/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátásról szóló  

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

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

152. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § 

 

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

továbbiakban: R.) 3.§-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 

„Az ellátási szerződésre vonatkozó rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt azzal a háziorvossal, valamint háziorvosi 

szolgáltatóval, aki az önkormányzatnak az egészségügyről szóló törvényben meghatározott 

ellátási feladatát jelen rendeletben meghatározott háziorvosi körzetben végzi.  

 

(2) A feladat-ellátási szerződés tartalmi elemeit az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény 

határozza meg. 

 

(3) A háziorvossal, valamint a háziorvosi szolgáltatóval a területi ellátásra vonatkozó feladat-

ellátási szerződést a polgármester határozatlan időre, de legalább 5 évre köti meg.” 

 

2. § 

 

Az R. 4. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Praxisjog elidegenítése esetén alkalmazandó eljárási rendelkezések 

 

4. §  

 

(1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát az azt elidegeníteni kívánó személy - a 

praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – írásban bejelenti a polgármesternek. A 

bejelentéshez csatolni kell: 

a) a felek együttes nyilatkozatát a praxisjog elidegenítésére, valamint annak határidejére 

vonatkozóan, 

b) a praxisjogot megszerezni kívánó orvos szakmai önéletrajzát. 

 

(2) A praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a közgyűlés által átruházott hatáskörben a 

polgármester előszerződést köt. 



 

(3) Amennyiben a praxisjogot megszerezni kívánó orvos az egészségügyi államigazgatási 

szerv által kiadott - a háziorvosi tevékenység végzésére vonatkozó feltételek meglétét igazoló 

- praxisengedéllyel rendelkezik, kérelmére a 3.§ (2) bekezdése szerinti feladat-ellátási 

szerződést a polgármester megköti. A kérelemhez csatolni kell az egészségügyi 

államigazgatási szerv által kiadott praxisengedélyt.” 

 

3. § 

 

Az R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

4. § 

 

Az R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

5. § 

 

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

hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti az R. 1.§ (2) bekezdése, valamint az R. 3. számú mellékletben a III. számú 

iskolafogászati körzetben szereplő „Óvoda: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Ady Endre úti 

Óvodája” szövegrész. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

                                                                                       



1. melléklet a  42/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez 

„2. számú melléklet az 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelethez 

 
 

I. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Béke u. 

Bekeháza 

Bíbor u. 

Csapási u. 

Csillagfény u. 

Diófa u. 

Ebergényi u. 

Ebergényi út 

Fakopáncs u. 

Fácános u. 

Falumúzeum út 

Flamingó u. 

Fűzfa u. 

Gyár u. 

Hajnóczi József u. 

Hársfa u. 

Helikon u. 

Hock János u. 

Kabók Lajos u. 

Karácsony Sándor u. 

Kertész u. 

Malom u. 

Martinovics u. 

Móra Ferenc u. 

Mura u. 

Muskátli u. 

Nefelejcs u. 

Orgona u. 

Paperdő u.  

Patak u. 

Perlaki u. 

Pitypang u. 

Platán sor 18-44.  

Platán sor 19-25.  

Rigó u. 

Rózsa u. 

Szélhordta út 

Szellőháti u. 

Szendrei Júlia  

Szilágyi Erzsébet u. 

Szilvás u. 

Tavasz u. 

Telekalja u. 

Termál u. 

Tó u. 

Tuboly L. u. 

Új út 

Vágóhíd u. 

Városvég u. 

Vasvári Pál u.  

Viola u. 

 

 

 

 

II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Akácfa sor 

Arany János u. 1-67. 

Árnyas u. 

Barka u. 

Batsányi János u. 

Borbély György u. 

Búzavirág u. 

Citromfű u. 

Csillagfürt u. 

Dalos u. 

Dózsa György u. 

Egerszeghegyi út 

Fagyöngy u. 

Felsődűlő u. 

Fenyvesalja u. 

Flórián u.  

Folyondár u. 

Gárdonyi Géza u. 

Gasparich Márk u. 1-9.  

Gasparich Márk u. 2-14. 

Gerle u. 

Gógánhegy 

Gógánhegyi út 

Gógánvölgyi út 

Harmat u. 

Hegybíró u. 

Holdfény u.  

Jókai u. 1-43. 

Jókai u. 2-36. 

Kápolna hegy 

Kaszás u. 

Kelemen Imre u. 

Kert u. 

Lankás u. 

Lőrinc barát u. 

Lőtéri u. 

Mikes Kelemen u. 1-23.  

Mikes Kelemen u. 2., 10-20. 

Ola u. 

Öregszívhegyi u. 

Petúnia u. 

Pincesor u. 

Pintér Máté u. 

Püspöki Grácián u. 

Rákóczi u. 10-64.  

Rákóczi u. 17-47. 

Rozmaring u. 

Síp u. 

Szekeresvölgyi u. 

Vadrózsa u. 

Virág Benedek u. 

Zengő u. 



 

 

III. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Ady Endre u. 20-tól  

Ady Endre u. 49-től  

Botfy u. 

Csány tér 

Göcseji út 1-33.  

Kisfaludy u. 1-19. 

Kossuth Lajos u. 19-61.  

Mártírok útja 47-től, 50-től 

Petőfi köz 

Petőfi u. 1-19.  

Petőfi u. 2-16  

Takarék köz 

Táncsics Mihály u.  

Vizslaparki út 2-32.  

Vörösmarty Mihály u.  

 

 

IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Avashegy 

Avashegyi u. 

Berzsenyi u. 13-19.  

Botfa u. 

Dísz tér 

Fehérhegyi u. 

Gesztenyés u. 

Karácsony-hegyi út 

Kosztolányi tér 

Kosztolányi út 

Olajmunkás u. 10-14. 

Pázmány Péter u. 

Rózsás u. 

Tüttőssy u. 

Várberki út 

 

 

V. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Átalszegett út 23-27. 

Göcseji u. 35-45-49-51-53.  

Vizslaparki út 23-33.  

 

 

 

VI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Alsójánkahegyi u. 

Árpád u. 

Bajcsy Zs. tér 

Bánya u. 

Bartók Béla u. 

Bem József u. 

Bokréta u. 

Dobó Katalin u. 

Hosszú-jánka 

Hunyadi János u. 2-12. 

Jánkahegy 

József Attila u. 

Katona József u. 

Kikelet u. 

Kossuth L. u. 32-62.  

Kút u. 

Liliom u. 

Mátyás Király u.  

Móricz Zsigmond u. 

Napkelet u. 

Napraforgó u. 

Orsolya tér 

Orsolya u. 

Ördöngős völgy 

Perczel Mór u. 

Rövid-jánka 

Szállítók útja 

Szent László u. 

Szőlőskert u. 

Tomori Pál u. 

Tóth Árpád u. 

Tőzike u. 

Volán u. 

Zárda u. 

Zrínyi Miklós u. 

 

 

VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Avasárok u. 

Báthori u. 

Bíró Márton u. 46-tól  

Bíró Márton u. 55-től  

Csilla dűlő 

Farkas Dávid u. 

Fenyő u.  

Gévahegyi út 

Gönczi Ferenc u. 

Honvéd u. 

Juhász Gyula u. 

Kazinczy Ferenc u. 

Kinizsi u. 24-től  

Kinizsi u. 31-től  

Margaréta u. 

Páterdombi út 

Radnóti Miklós u. 



 

Sashegyi u. 

Szegfű u. 

Tulipán u. 

Varga Gábor u. 

Wlassics Gyula u. 

Zalai Tóth János u. 

 

 

VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Babati János u. ua. Jedlik Ányos u. 

Bóbita u. 

Bozsoki hegy 

Bozsoki út 

Bozsoki-hegyi út 

Csácsbozsoki Vadászház 

Csácsi hegy 

Csácsi u. 

Csácsi-hegyi út 

Csiga u. 

Csilla u. 

Csillagvölgy u. 

Damjanich u.  

Domb u. 

Dombalja u. 

Egervári u. 

Esthajnal u. 

Füzike u. 

Gógán malom 

Gólyadombi u. 

Gólyahír u. 

Halom u.  

Harangvirág u. 

Hétvezér u. 

Holló u. 

Ilosvai u. 

Irinyi János u. 

Jégmadár u. 

Kakukkfű u. 

Király u. 

Kiserdei út 

Klapka György u. 

Kölcsey u. 

Madárbirs u. 

Málnás u. 

Mező u. 

Nekeresdi út 

Neszele u. 

Nyári-hegyi út 

Nyerges u. 

Olajátemelő 

Ölyvesfalvi u. 

Pacsirta u. 

Patkó u. 

Rommer Flóris u. 

Ságodi út 

Sport u. 

Szabadság u. 

Szivárvány tér 

Szó köz 

Tél u. 

Tücsök u. 

Tüttő György u. 

Válicka u. 

Vásártér u. 

Verőfény u. 

Vérmalom 

Virágzó mező 

Zala u. 

 

IX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Alkotmány u.  

Arany János u. 69-71. 

Gasparich u. 11-25.  

Jókai u. 45-51.  

Landorhegyi út 1-13. 

Madách Imre u. 16-22.  

Mikes Kelemen u. 4-8.  

 

 

X. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Aranyeső u. 

Csertán Sándor u. 

Déryné u. 

Gasparich u. 16-24. 

Havasi gyopár u. 

Jázmin u. 

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

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

Ligetszépe u. 

Nárcisz u. 

Platán sor 1-17/A. 

Platán sor 2-16. 

Puskás Tivadar u. 

Százszorszép u. 

Űrhajós u. 

 

 

XI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Babits M. u.  

Csalogány u. 

Erkel Ferenc u.   

Fáy András u. 

Fecske u. 

Hajnal u. 1, 2, 3.  

Hegyalja u. 2-34. 

Hegyalja u. 3-13. 

Ifjúság útja 1-13.  

Ifjúság útja 2-16.  

Jászai Mari u. 

Köztársaság útja 12-48.  50/A-E.  

Olajmunkás u. 20/A-56.  

Olajmunkás u. 7-57.  

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

Sas u. 1-9.  

Sas u. 2-34. 



 

 

XII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Andráshida u. 

Apátfa 

Berek u. 

Cserfa u. 

Csillagh László tér 

Csonttető u. 

Dukai T. Judit u. 

Égerfa u. 

Erzsébethegyi út 

Gábor Áron u. 

Gát u. 

Gazdaság u. 

Gébárti út  

Gyík u. 

Hatházi út  

Iskola u. 

Jegenyés u. 

Kápolna szer 

Körmendi út 

Kövecses u. 

Kutasi út 

Liget u. 

Lovász u. 

Majori u. 

Novák Mihály u. 

Nyíres u. 

Öveges J. u. 

Peteli-hegyi út 

Rét u. 

Szent István u. 

Szentmártoni u. 

Szőlőhegyi út 

Teskándi út 

Tölgyfa u. 

Újhegyi út 

Vadvirág u. 

Virágszer 

Vorhotai út 

Völgyi út  

Zalaboldogfa 

 

 

XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Átalszegett u. 29-167.  

Átalszegett u. 6-118.  

Balassi Bálint u. 

Bodza u.  

Ciklámen u. 12/A/B/C. 

Cinke u. 

Csendes u. 19-43.  

Csendes u. 20-34.  

Erdész u. 1-től  

Erdész u. 2-76. 

Goldmark u.  

Gorkij u. 1/C-27. 

Gorkij u. 20-46.  

Gyimesi u. 

Hoffhalter Rudolf u. 

Köztársaság útja 19-67.  

Köztársaság útja 50-66.  

Lehel u.  

Liszt Ferenc u. 

Napsugár u. 

Nemzetőr u. 32.-től 

Stromfeld Aurél u.  

Vajda Lajos u. 

Varkaus tér 

 



 

 

XIV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Alsóerdei út 

Azáleás u. 

Bazitai u. 

Becsali hegy 

Becsali út 

Belsőszeg u. 

Budai völgy 

Búslakpuszta 

Csáfordi forduló 

Cserhegyi út 

Egry József u. 2-10.  

Futrinka u. 

Göcseji út 16-tól  

Göcseji út 55-63. 

Gyöngyvirág út 

Gyümölcsös u. 

Hársas u. 

Hóvirág u. 

Izzó u. 

Kápolna-hegyi út 

Kilátó u. 

Király-horhos 

Kisbükk dülő 

Kökény u. 

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

33. 

Lépcsősor u.  

Magasbükk u. 

Meggyfa u. 

Meredek u. 

Nimród u. 

Szüret u. 

Toposháza u. 

Zalagyöngye u. 

 

 

XV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Balatoni út 

Budai Nagy Antal u. 

Deák tér 

Jákum u. 

Kaszaházi út  

Könyök u. 

Mérleg tér 

Munkácsy u. 

Piac tér 

Rákóczi u. 2-8. és 1-15. 

Sütő u. 

Mindszenty József tér 

Szeglet u. 

Várkör 

Kiskutas 

Kispáli 

Nagykutas 

Nagypáli 

 

 

XVI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Bor út 

Gasparich u. 26-tól  

Gasparich u. 27-től   

Hegyközség u. 

Hegyoldal u. 

Kiscsarit u. 

Kishegyi u 

Kispálhegyi u. 

Kispest u. 1-11.  

Kispest u. 2-16.  

Kodály Zoltán u. 1-13.  

Landorhegyi út 19-21, 25-31, 35-51.  

Landorhegyi út 26-60.   

Madách Imre u. 2-14.  

Mandulás u. 

Nagycsarit u. 

Nyár u.  

Ősz u. 

Pais Dezső u. 1-15.  

Rózsafa u. 

Szarkaláb u. 

Szedenik út 

Szívhegy 

Szívhegyi út 

Táncoslapi u.  

Vass Lajos u. 

 



 

 

XVII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Átalszegett u. 1-21.  

Besenyő u. 

Czobor Mátyás u.  

Csendes u. 1-18.  

Cseresnyésszeri u. 

Csörge u. 

Esze Tamás u. 

Gálafej major 

Gorkij u. 1/A, 1/B.  

Gorkij u. 2-18.  

Göcseji út 2-12. 

Hegyi út 

Köztársaság útja 1-17.  

Köztársaság útja 2-10.  

Kutilapi u.  

Lukahegyi u. 

Május 1. u. 

Olajmunkás u. 1-5.  

Olajmunkás u. 2-8. és 16-20. 

Öreghegy 

Öreghegyi út 

Posta út 

Szövetkezet u. 

Vakaroshegyi út 

 

 

XVIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

  

Akácfa u. 

Batthyány Lajos u. 

Berzsenyi u. 20-22. 

Berzsenyi u. 26-30. 

Bíró M. u. 38-44. 

Dr. Jancsó Benedek u. 

Felsőerdő u. 

Galamb u. 

Kis u. 

Külső-kórház u. 

Október 6. Tér 

Őrház u. 

Pózva u. 

Stadion u. 1.  

Stadion u. 2-8.  

Vasút u. 

 

 

XIX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Borostyán sor 

Ciklámen u. 1-9. és 2-10. 

Csutor Imre u. 

Göcseji P. Ferenc u. 

Határjáró u. 

Hegyalja u. 15-től  

Hegyalja u. 36-tól  

Köztársaság útja 68-80.  

Nemzetőr u. páratlan oldal; 2-30.  

Pálóczi Horváth Ádám u. 

 

 

 

XX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Ady Endre u. 1-47. 

Ady Endre u. 2-18.  

Balatoni út 3.  

Berzsenyi út 1-11.  

Berzsenyi út 2-18.  

Borbély György köz 

Eötvös köz 

Eötvös u. 

Iskola köz 

Ispotály köz 

Kazinczy tér  

Kisfaludy u. 2-18.  

Kossuth Lajos u. 1-19.  

Kovács Károly tér 

Mártírok útja 1-45.  

Mártírok útja 2-48.  

Millenium tér 

Széchenyi tér ua. Kossuth L. tér 

Tompa u. 

Vizslaparki u. 34-102.  

Vizslaparki út 1-21. 

 

 

 

XXI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Apáczai Csere János tér 

Átalszegett u. 169-173.  

Építők útja 

Erdész u. 78-86.  

Fejér György u. 

Köztársaság útja 69-től  

Köztársaság útja 82-től  

Mókus u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Baross Gábor u. 

Béke-ligeti út 

Berzsenyi út 21-35.  

Bethlen Gábor u. 

Bíró Márton u. 1-51. 

Bíró Márton u. 2-36. 

Bocskai István u. 

Holub József u. 

Kinizsi u. 1-29.  

Kinizsi u. 2-22.  

Petőfi u. 18-32.  

Petőfi u. 21-49.  

Toldi Miklós u.  



 

2. melléklet a  42/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet az 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Az iskolaorvosi körzetbe sorolt oktatási-nevelési intézmények 

 

1. számú körzet 

 Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor 

Székhelyiskola 

 Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

 Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény   

 

2. számú körzet 

 Páterdombi Szakképző Iskola,  

 Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Szakiskola, 

 Kodolányi János Középiskola és Kollégium Zalaegerszegi Szakközépiskolai 

Tagintézménye,  

 Kölcsey Ferenc Gimnázium 

 Kertvárosi Ált. Iskola Eötvös József Székhelyiskola 

 

3. számú körzet 

 Csány László Közgazdasági Szakközépiskola,  

 Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 

 

4. számú körzet 

 Zrinyi Miklós Gimnázium 

 Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola   

 Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ. 

 Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola 

 

5. számú körzet 

 Öveges József Általános Művelődési Központ,  

 Landorhegyi Integrált Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvoda, 

 Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvoda 

 Landorhegyi Integrált Óvoda Űrhajós utcai Székhelyóvoda 

 Belvárosi I számú Integrált Óvoda Kis utcai Tagóvoda 

 Izsák Imre Általános Művelődési Központ 

 Landorhegyi Integrált Óvoda Bazitai csoport 

 Szent Család Óvoda,  

 Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola Landorhegyi Székhelyiskola 

 Belvárosi I.sz Integrált Óvoda Ságodi csoport  

 Belvárosi II.sz Integrált Óvoda Petőfi Tagóvoda,  

 Belvárosi II.sz Integrált Óvoda Szent László úti Tagóvoda, 

 Belvárosi I. számú Integrált Óvoda Mikes utcai Tagóvoda, 

 Landorhegyi Integrált Óvoda Landorhegyi úti Tagóvoda, 

 Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola Pais Dezső Tagiskola. 

 Kertvárosi Integrált Óvoda Napsugár úti Tagóvoda 



 

 Kertvárosi Integrált Óvoda Csillagközi Székhelyóvoda, 

 Nyitott Ház Óvoda Általános Iskola Fejlesztő Iskola Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

 School of Business Üzleti Szakképző Iskola 

 Belvárosi II. sz Integrált Óvoda Radnóti Székhelyóvoda. 

 Belvárosi Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa György 

Tagiskola 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

43/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló  

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

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

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

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

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

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

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

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

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:     

 

1. § 

 

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

rendelet (a továbbiakban: R.) 62. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A (4) bekezdésben előírt kamat összege azonos a szerződés megkötésekor fennálló 

jegybanki alapkamat összegével.” 

 

(2) Az R. 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) Ha a vevő az (1) bekezdésben meghatározott 15 évnél rövidebb visszafizetési 

kötelezettséget vállal, a befizetett vételárrészlettel csökkentett vételárat, azaz a 

vételárhátralékot évente 2% -kal csökkenteni kell, azzal, hogy az engedmény mértéke nem 

haladhatja meg a teljes vételár 20%-át.” 

 

2. § 

 

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

 

3. § 

 

Az R. 2/h. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

4. § 

 

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

hatályát veszti.  

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



 

 

1. melléklet a 43/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez 

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

 

 

e) Egyéb szakember elhelyezés céljára szolgáló lakás 

 

Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1.  Gazdaság u. 21. 3 93” 

 



 

 

2. melléklet a 43/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez 

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

 

 

SPORTÁGAZATHOZ TARTOZÓ SPORTOLÓI LAKÁSOK 

 

Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Hegyalja u. 31. IV. 14. 2 52 

2. Hegyalja u. 35. II. 6. 2 53 

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

4. Göcseji u. 51. V/44. 2 48 

5. Göcseji u. 61/B. IV/13. 2 60 

6. Platán sor 38. II/3. 1 32 

7. Platán sor 38. III/3. 2,5 64” 

 

 

 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 

az állatok tartásáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében, az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdésében, valamint 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. §  

 

(1)  A város területén állatot tartani a közegészségügyi, állat-egészségügyi, építési és 

környezetvédelmi szabályok betartása mellett, ezen rendeletben valamint a központi 

jogszabályokban megfogalmazottak szerint lehet. 

 

(2)  A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg város közigazgatási területére.  

 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, valamint 

jogi személyiség nélküli szervezetre, aki, vagy amely állatot tart, felügyel, illetve 

állatállományt gondoz, állattartási tevékenységet folytat. 

 

(4)  A rendelet hatálya nem terjed ki: 

 a)   fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, 

 b)   egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra, 

 c)  egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, polgári 

  védelem mentőkutyáira, 

 d)   alkalmi, cirkuszi  rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre, 

e)   természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi 

 egyezmény hatálya alá tartozó állatokra, 

f)  veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására, 

g)  méhészetekre. 

 
Közegészségügyi és állat-egészségügyi előírások 

 

2. §  

 

(1) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket szükség szerint ki kell takarítani és rendszeres 

fertőtlenítéséről gondoskodni kell.  

 

(2) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók 

elszaporodását meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.  

 

 



 

 

A trágyatárolás szabályai 

 

3. §  

 

(1) Zárt rendszerű állattartás esetén a trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről gondoskodni 

kell. A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető. 

 

(2) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes 

átmeneti gyűjtőben megengedett.   

 

(3) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról - a környezet 

szennyezése nélkül - rendszeresen (május-október közötti időszakban hetente kétszer) 

gondoskodni kell. 

 

Az építésügyi és környezetvédelmi előírások 

 

4. §  

 

(1) Állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi jogszabályoknak és város-

rendezési előírásoknak megfelelően lehet létesíteni. 

 

(2)  Az állatok – kivéve kutyák – elhelyezésére szolgáló építmények védőtávolsága: 

a) szomszédos lakóépülettől legalább 10 méter, 

b) közhasználatú építményektől legalább 20 méter. 

 

(3) A trágyatároló védőtávolsága: 

 a)  lakóépülettől legalább 10 méter, 

 b)  kúttól legalább 15 méter. 

 

(4) Állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését, 

káros szennyezését ne idézze elő. 

 

A gyepmester 

 

5. §  

 

A gyepmester a gazdátlan, kóbor ebet a közterületen befogja és elszállítja a gyepmesteri 

telepre. A befogott ebet tulajdonosa 14 napon belül az oltási igazolás bemutatásával 

kiválthatja a felmerült költségek befizetése ellenében, amelyet a 1. mellékletben szereplő 

költségek figyelembevételével kell meghatározni. Eb idomítása, futtatása erre a célra kijelölt 

területen lehet, melyeket a 2. melléklet tartalmaz. 

 

Az állati hullák és állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tétele 

 

6. §  

 

(1) Az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről saját költségén a 

külön jogszabályban előírt módon a tulajdonos köteles gondoskodni. 

 



 

 

(2) A közterületen talált állati hulla elszállításáról - ha annak tulajdonosa ismeretlen vagy 

ismeretlen helyen tartózkodik - a gyepmester köteles gondoskodni. A tulajdonos ismertté 

válása után az elszállítással, valamint az ártalmatlanítással járó költségeket a tulajdonos 

köteles az önkormányzat számára megtéríteni. 

 

Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

(1) Jelen rendelet 2012. október 1-én lép hatályba.  

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 24/2008. (V.30.) önkormányzati 

rendelet. 

  

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a 44/2012. (IX.14..) önkormányzati rendelethez 

 

 

A GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 

 

 

 

 A gyepmester által történő szállítási költségek       60,-Ft/km 

 

 Az állati hulladékgyűjtő edényben való elhelyezés költségei:    

  5 kg alatt         500,-Ft/db 

  5-50 kg között      1.500,-Ft/db 

  50 kg felett      3.000,-Ft/db 

3. Állatok befogása kábítással:     3.000,-Ft/db 

4. Állatok befogása kábítás nélkül:     1.000,-Ft/db 

5. Állatok végleges altatása:       250,- Ft/kg 

6.   Állatok gyepmesteri telepen történő tartása: 

   megfigyelésre befogott állatok tartása:   500,-Ft/nap 

   közterületen befogott állatok tartása:    500,-Ft/nap 

 

 

Gyepmesteri telep címe: Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.  Telefon: 314-896 

 

 

 



 

 

2. melléklet a 442012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

KUTYAFUTTATÁSRA, IDOMÍTÁSRA KIJELÖLT 

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TERÜLETEK 

 

 

1.)  Kaszaházi (régi) állatvásártér. 

 

2.)  A Kaszaházi Zala hídtól nyugatra, a Zala folyó, a vízelvezető árok 

      és a védtöltés közötti terület. 

 

3.)  A Balatoni úti parkerdőben a Vérmalomhoz bevezető úttól keletre, 

      a táblával megjelölt rész. 

 

4.)  A Kertváros déli részén a beépítetlen terület táblával megjelölt része. 

 

5.)  Kispest u. és Pais u. között lévő kiserdőben elkerített kutyafuttató. 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

45/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete  

a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló  

36/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 36/2012. (VI.29.) 

önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„16. § (1)  Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki:  

a)  nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az más ingatlanára átjutni 

ne tudjon, 

b) ebét a település külterületén (zártkerti részén) felügyelet nélkül bocsátja 

közterületre, illetőleg kóborolni hagyja, 

c)  úgy tartja állatát, hogy az a többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, a 

szomszédos lakások erkélyét, teraszát és a liftet szennyezi, 

d)  az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott trágyatárolási 

szabályokat megszegi, 

e)  harapós, vagy támadó természetű ebet közterületen szájkosár nélkül vezet, vagy 

elenged, 

f)  ebet közterületen és lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán szabadon, 

póráz nélkül elenged, 

g) a lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán az eb által okozott 

szennyeződést nem távolítja el, 

h) szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális intézmények területére, ügyfélforgalmat 

lebonyolító közintézmény épületébe, vásárcsarnokba, tiltó táblával megjelölt 

parkterületre ebet bevisz, beenged, illetve ott tart, kivéve a terápiás, segítő, 

vakvezető, szolgálati és jelzőkutyákat, 

i)   ebet nem az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet 2. mellékletében 

megjelölt közterületen idomít, futtat,  

j)  a harapós, vagy támadó természetű ebet a kijelölt futtatón szájkosárral nem lát el.” 

 

2. § Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

46/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete  

a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj  

megállapításának szabályairól  szóló 

21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 

törvény 83.§ (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 36.§ 

(4) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól  

szóló 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő valamennyi köznevelési intézményre, továbbá az ezekkel 

összefüggő szolgáltató és igazgatási tevékenységre.” 

 

2. § 

 

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

 

„(2) Alapfokú művészetoktatásban - beleértve a tanulmányi eredmények alapján történő 

díjcsökkentést is - a térítési díj egy tanítási évben nem lehet kevesebb, mint az adott 

feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének 

zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka.” 

 

3. § 

 

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

 

„(4) A köznevelési intézményekben a tanulmányok megkezdésekor, az első félévben – a (3) 

bekezdésben foglalt számítási módtól eltérően – térítési díj %-os mértékének 

középmértékét kell megfizetni.”  

 

4. § 

 

A R. címében, az 1.§ (2) bekezdésében és a 9.§ (3) bekezdésében a „közoktatási” szövegrész 

helyébe a „köznevelési”szöveg lép. 

 

5. § 

 

A R. 6.§ (2) bekezdésének első mondatában az „1.§ e) pontjában meghatározott intézmények” 

szövegrész helyébe és a 8.§ (3) bekezdésének első mondatában az „1.§ (1) bekezdés e) 



 

 

pontjában meghatározott intézmények” szövegrész helyébe az „alapfokú művészeti 

iskolák”szöveg lép. 

 

6. § 

 

A R. 9.§ (1) és (3) bekezdésében a „Kt. 116. § (1) bekezdés a) és d)” szövegrész helyébe a „a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 36.§ (1) bekezdés a) és c)”szöveg lép. 

 

7. § 

 

A R. 10.§ (1) bekezdésében a „Kt. 116. § (1) bekezdés b)” szövegrész helyébe a „a Korm. 

rendelet 36.§ (1) bekezdés d)”szöveg lép. 

 

8. § 

 

A R. 11.§ (1) bekezdésében a „Kt. 116. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 

alaptevékenységhez nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint ezzel összefüggő más 

szolgáltatás igénybevétele esetén” szövegrész helyébe a „a Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés 

b) pontjában foglalt esetben”szöveg lép. 

 

9. § 

 

A R. 19.§-át megelőző „8. Vegyes rendelkezések” szövegrész helyébe a „9. Hatályba léptető 

rendelkezések”szöveg lép. 

 

10. § 

 

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

hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti az általános iskolai tanulók felvételével, átvételével kapcsolatos sajátos 

helyzet megállapításáról szóló 52/2006. (XII.22.) számú önkormányzati rendelet, valamint az 

azt módosító 2/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet. 

 

(3) Hatályát veszti a R. 2-5.§-a, 7.§ (1) bekezdése, 8.§ (1) bekezdése, 9.§ (2) bekezdése, 10.§  

(2) bekezdése, 11. (2) bekezdése, 12-14.§-a, 17.§ 1,3-5 pontja. 

 

(4) Hatályát veszti a R. 7.§ (3) bekezdésének első mondatában a „az 5.§ (2) bekezdésében 

foglalt határok között” szövegrész. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 



 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 138/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

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

határidejű 244/2010., 245/2010., 267/2010/2.,  6/2012/1.,2., 46/2012/3., 

48/2012., 52/2012/2., 55/2012/IV., 68/2012/7., 73/2012/1., 74/2012/1., 

75/2012., 76/2012., 91/2012., 100/2012/2., 102/2012., 103/2012., 

104/2012/1.,2.,5., 105/2012., 106/2012., 107/2012., 108/2012., 109/2012., 

110/2012., 111/2012., 112/2012/1.,2., 114/2012., 115/2012., 116/2012., 

117/2012., 118/2012., 119/2012/1., 120/2012/I., II.1.,2., 121/2012., 122/2012., 

123/2012., 124/2012., 125/2012., 126/2012., 127/2012., 128/2012., 129/2012., 

130/2012., 131/2012/1., 132/2012., 133/2012., 135/2012., 136/2012., 

137/2012. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 422/1995. (X.29.) sz. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: A volt zalaegerszegi 2901/36 hrsz-ú, 

jelenleg 2901/42 hrsz-ú ingatlan 26 m
2
 nagyságú részterületének vevőjeként 

a LANDA Kft. helyett Kistüttősi József Gyulát jelöli meg. 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2008. sz. határozat 2. és 3. 

pontjainak végrehajtási határidejét 2013. szeptember 30-ra módosította. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2010. sz. határozat 1. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosította. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 310/2010 sz. határozat 2. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosította. 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 54/2011. sz. határozat 2. 

pontjának végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította. 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2011. sz. határozat 4. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosította. 

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 173/2011. sz. határozat 1. 

pontja az alábbiak szerint módosul: A Közgyűlés felhatalmazza a 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a hitel felvételéhez 

szükséges intézkedéseket tegye meg és a hitelt nyújtó bankkal a 

kötelezettségvállalásról szóló szerződést aláírja. A végrehajtási határidő 2013. 

június 30. 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 180/2011. sz. határozat 

végrehajtási határidejét 2013. február 28-ra módosította. 

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 289/2011. sz. határozat VII.4. 

pontjának végrehajtási határidejét 2012. november 30-ra módosította. 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/2012. sz. határozat 2. 

pontjának végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította. 

12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 46/2012. sz. határozat 5. 

pontjának végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította. 

13. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2012. sz. határozat 

végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította. 

14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2012. sz. határozat 

végrehajtási határidejét 2012. október 30-ra módosította. 

15. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2012. sz. határozat 3. 



 

 

pontjának végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította. 

16. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 113/2012. sz. határozat 

végrehajtási határidejét 2012. szeptember 15-re módosította. 

17. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 119/2012. sz. határozat 3. és 4. 

pontjainak végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította. 

18. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2012 sz. határozat 4. 

pontját hatályon kívül helyezte. 

 

Tárgy: A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. 

(V.22.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 139/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Botfy utcában, a Vörösmarty utcában 

és a Vizsla-parki útnak a Göcseji út és a Petőfi utca közötti szakaszán (beleértve a 

tízemeletes épületek parkolóit is) a fizető parkolás feltételeinek megteremtése 

érdekében szükséges 6 db jegyautomata beszerzésének és üzembe állításának 

összköltségéhez 4.622.300,- Ft összeget biztosít a Városgazdálkodási Kft. részére 

pénzeszköz átadás formájában.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi fedezetet a 2012. évi 

költségvetés III. negyedéves módosítása során biztosítsa. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás 

aláírására.  

 

Határidő:  a fedezet biztosítására: a költségvetési rendelet III. negyedéves 

módosítása 

                 a megállapodás megkötésére: 2012. szeptember 20. 

Felelős:    Gyutai Csaba polgármester  

 

Tárgy: Javaslat a Csipke parkolóház átmeneti jellegű díjfizetés nélküli üzemeltetésére 

 

ZMJVK 140/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető parkolók működéséről és 

igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) 

bekezdése alapján hozzájárul, hogy a Csipke parkolóházat az átadás-átvételt követő 

naptól a Városgazdálkodási Kft. 2012. szeptember 30-án 24.00. óráig díjbeszedés 

nélkül üzemeltesse.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a fizető parkolókat üzemeltető 

Városgazdálkodási Kft-t tájékoztassa a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

A közgyűlés felkéri a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a díjbeszedés 

nélküli üzemeltetésről a lakosságot sajtóhirdetéssel, közleménnyel, stb. előzetesen 

tájékoztassa.   

 

Határidő:  2012. szeptember 21. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

  felkérésre: Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője  

 

 



 

 

Tárgy: A Zala-Depo Kft. átalakulása, az alapító okirat módosítása 

 

ZMJVK 141/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a ZALA-DEPO 

Kft. szétválás útján történő átalakulásának elhatározásáról és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

 1.1. A Közgyűlés egyetért a ZALA-DEPO Kft. szétválás útján történő 

átalakulásával, és úgy dönt, hogy az önkormányzat az átalakulással 

érintett és létrejövő társaságokban tagként vesz részt.  Az átalakulás 

módja kiválás. 

 1.2.  A Közgyűlés megbízza a szétválás útján történő átalakulás 

előkészítésével és lebonyolításával a ZALA-DEPO Kft. ügyvezető 

igazgatóját, Gecse Lászlót. A Közgyűlés megállapítja, hogy az 

átalakuláshoz szükséges vagyonmérleg tervezetek – mérlegforduló napja 

2012. augusztus 31. napja. Az átalakuláshoz szükséges könyvvizsgálati 

feladatok ellátására a közgyűlés megbízza Koczkáné Imre Terézia 

könyvvizsgálót (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 14/A., 

kamarai tagsági szám: 001022).  

 1.3.  A Közgyűlés felkéri Gecse László ügyvezetőt, hogy készítesse el az 

átalakuló gazdasági társaság 2012. augusztus 31-i fordulónapra 

vonatkozó vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, az 

átalakulással létrejövő gazdasági társaságok (nyitó) vagyonmérleg 

tervezetét és vagyonleltár tervezetét, a létrejövő gazdasági társaságok 

alapító okiratát valamint a szétválási szerződés tervezetét és azt 

jóváhagyásra terjessze Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elé.  

 Határidő:  2012. október 31. 

 Felelős:  Gecse László ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a ZALA-DEPO Kft ( Cg 

20-09-065081; adószáma:12701131-2-20) 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u 26. 

szám alatti társaság alapítója a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja 2012. szeptember 12. hatállyal: 

 

1.) Az alapító okirat 2. pontjának fióktelepekre vonatkozó rendelkezései 

közül törlésre kerül: 

 9800 Vasvár,1503/4 hrsz-ú ingatlan 

2.) Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbi fióktelephellyel:  

 9700 Szombathely, Söptei út 67. 

3.) Az alapító okirat 4. pontja (a társaság tevékenységi körei) kiegészül az 

alábbi rendelkezéssel: 

 49.31’08   városi, elővárosi, várostérségi szárazföldi személyszállítás 

 49.39’08   M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 

 

 Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok 

maradnak. 

 



 

 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt az alapító okirat módosításával kapcsolatos 

további intézkedések megtételére, a polgármestert az okiratok aláírására. 

 

 Határidő:  2012. október 12. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

              felkérésre: Gecse László ügyvezető 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri 

hozzájárulás igénylésére 

 

ZMJVK 142/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a 

létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére. 

A pályázatban érintett intézmények létszámkerete az alábbiak szerint módosult 

 

Intézmény megnevezése Létszámkeret változása 

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola 99 főről 94 főre 

Apáczai Csere János  

Általános Művelődési Központ 
53 főről 47,5 főre  

Páterdombi Szakképző Iskola 134 főről 130 főre 

Városi Középiskolai Kollégium 65 főről 59 főre 

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály 

 Szakközépiskola és Szakiskola 
156,5 főről 154,5 főre 

 

A fenti döntések alapján a Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskolában 4 fő 

pedagógus, az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központban 3 fő 

pedagógus, a Páterdombi Szakképző Iskolában 1 fő pedagógus és 3 fő fizikai 

dolgozó, a Városi Középiskolai Kollégiumban 1 fő pedagógus és 1 fő fizikai 

dolgozó, a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskolában 2 

fő pedagógus közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére került sor. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a jelen pályázatban 

szereplő létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadásaihoz korábbi pályázat 

keretében nem kapott támogatást. Nyilatkozik továbbá, hogy az önkormányzat 

költségvetési szerveinél a meglévő, az előreláthatólag megüresedő és a tervezett új 

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál az érintett foglalkoztatottak 

jogviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy amennyiben a 

támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak 

ellenére visszaállítja, hogy a – települési önkormányzati rendeleten kívüli – 

jogszabályváltozásból adódó, és azt az igénylő számára kötelezően ellátandó 

többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott 

támogatásról köteles haladéktalanul lemondani, és a már folyósított támogatást 

visszafizetni. 



 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő:  2012. szeptember 27. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város középtávú szociális szolgáltatástervezési 

koncepciójának aktualizálása 

 

ZMJVK 143/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város 2012-2014. évre vonatkozó szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a koncepció kétévenkénti aktualizálásáról 

gondoskodjon, továbbá, hogy a koncepció elfogadásáról az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát tájékoztassa.  

 

Határidő:  a minisztérium tájékoztatására: 2012. szeptember 30. 

  a koncepció aktualizálására: 2014. december 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

ZMJVK 144/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családsegítő Szolgálat és 

Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) 

2012. október 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az intézmény szervezeti felépítése szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: 

„II/1. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a speciális 

gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosítja. A szakmai team-ek önállóan, a rájuk 

vonatkozó törvényi előírások szerint, integrált intézményi keretek között működnek. 

Szakmai team-ek elnevezése:  

 

 Családsegítő Szolgálat, 

 Gyermekjóléti Központ, 

 Módszertani munkacsoport. 

 

Az intézmény élén az intézményvezető áll, helyettese a Családsegítő Szolgálat 

szakmai egységének vezető családgondozója, vagy a Gyermekjóléti Központ 

szakmai egységének vezetője.  

A Gyermekjóléti Központ szakmai irányítását a szakmai vezető látja el.   

A módszertani tevékenységért a módszertani szaktanácsadó felel.”   

 

Az intézményvezető feladatai szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: 
„Feladatai: 

 Biztosítja az intézmény jogszerű, szakmai elveknek megfelelő működését. 



 

 

 Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény munkáját; éves 

 munkatervet/beszámolót, képzési és továbbképzési tervet készít. 

 Gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat, kivéve új 

 státusz létrehozását illetve megszűnését, elkészíti a munkaköri leírásokat. 

 Meghatározza az intézmény munkarendjét. 

 Felel az intézmény gazdálkodásáért, költségvetés által meghatározott kereteken 

 belül önálló tevékenységet folytat. 

 Irányítja az ügyviteli és adminisztratív tevékenységet. 

 Képviseli az intézményt más szervek előtt. 

 Gondoskodik a munkafegyelem, valamint a munka- tűz- és vagyonvédelmi 

 előírások betartásáról. 

 Távolléte esetén helyettesíti a Családsegítő Szolgálat szakmai egységének 

 vezető családgondozója, vagy a Gyermekjóléti Központ szakmai egységének 

 vezetője.” 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. 

Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről 

gondoskodjon. 

     

Határidő:  2012. szeptember 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

                      Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: Sebességmérő berendezések átvétele a „Generali a Biztonságért” Alapítványtól 

 

ZMJVK 145/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

adomány elfogadásához szükséges átadás-átvételi tárgyalások lefolytatására, 

valamint annak térítésmentes átvételéhez szükséges szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2012. szeptember 14. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg új köztemető (6236/5 hrsz) területén Telenor híradástechnikai 

berendezés telepítése 

 

ZMJVK 146/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Zalaegerszeg 

6236/5 hrsz-on felvett, önkormányzati tulajdonú, 203.209 m
2
 területű, kivett temető, 

erdő megnevezésű (természetben Kiserdei úti új köztemető) ingatlan 10 m
2
-es 

részterülete 2012.10.01-től 2017.09.30-ig terjedő határozott időszakra a Telenor 

Magyarország Zrt. részére pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül bérbeadása kerüljön 

annak érdekében, hogy az ingatlanon található 106. számú E.ON oszlopra telepítendő 



 

 

bázisállomás működéséhez szükséges híradástechnikai berendezések azon 

elhelyezésre kerüljenek.  

A bérleti díjat a közgyűlés 500.000,-Ft/év+ÁFA összegben határozza meg.  

A Telenor Magyarország Zrt-nek cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkoznia a 

nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan 

nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2012. október 31. 

Felelős:          Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A zalaegerszegi 6333/7 hrsz-ú közpark (biológuspark) részterületének 

bérbeadása 

 

ZMJVK 147/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat kiírása nélkül, 5 év határozott 

időre bérbeadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 

lévő, a Zalai GEO-CENTRUM Kft. által 37/2012. munkaszámon készült változási 

vázrajz alapján kialakuló zalaegerszegi 6333/7 hrsz-ú ingatlan megosztásából 

keletkező zalaegerszegi 6333/10 hrsz-ú, közpark megnevezésű, 18.055 m
2
 nagyságú 

ingatlanát a Zalai Kutyabarátok Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 

22/a) számára.   

Az ingatlan bérleti díja 1, -Ft + ÁFA/m
2
/év.  

 

A bérleti szerződés 2012. október 1-től 2017. szeptember 30-ig szól, amely a lejárat 

után meghosszabbítható, a fizetés évente egyszer, egy összegben történik.  

 

A Zalai Kutyabarátok Egyesületének cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkoznia az 

Nvtv. 11. § (10) bekezdésében foglalt átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján 

kötött szerződés semmis.  

 

Az ingatlan Önkormányzat céljaira történő - a szerződés lejáratát megelőző - 

hasznosítása esetén a bérleti szerződés 30 nap felmondási idővel felmondható.  

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2012. október 1. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Belváros Rehabilitációs Program I. ütemével kapcsolatosan a Csipke 

Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása 

 

ZMJVK 148/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Zalaegerszeg történelmi 

városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” című, NYDOP-3.1.1/B-

2009-0005 jelű pályázat alapján kötött Támogatási szerződésben foglaltak 

megvalósulása érdekében hozzájárul a 300/2010. (XII.16.) számú közgyűlési 

határozat alapján a Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-vel (Zalaegerszeg, Petőfi u. 20. 



 

 

VII/49.) 2010. december 31-én megkötött bérleti szerződés és együttműködési 

megállapodás alábbiak szerinti módosításához: 

 

A bérleti szerződés és együttműködési megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„6.) A felek az ingatlanok bérleti díját az alábbiak szerint állapítják meg: 

a. Bérlő a teljes bérelt területre, vagyis 245 m² terület nagyságra számítottan 

2011. évre összesen 1.364.160,- Ft + ÁFA, 2012. évre összesen 1.364.160,- Ft + 

ÁFA, azaz mindösszesen 2.728.320,- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat köteles 

megfizetni. 

Fizetési határidő: 2012. október 31. 

Bérlő a 2011-2012. évre vonatkozó 2.728.320,- Ft + ÁFA összegű bérleti díjat az 

Önkormányzat által kiállított számla alapján köteles egyösszegben megfizetni a 

bérbeadó OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú számlájára. 

b. 2013. január 1-től a teljes bérelt területre, vagyis 245 m² terület nagyságra 

454.720,- Ft + ÁFA/hó bérleti díjat kell fizetni. 

Bérlő a bérleti díjat az Önkormányzat által kiállított számla alapján havonta köteles 

megfizetni a bérbeadó OTP Bank Rt-nél vezetett 11749008-15432704 számú 

számlájára. Fizetési határidő a tárgyhó utolsó napja. A felek megállapodnak abban, 

hogy a bérleti díj minden évben az infláció mértékével megemelkedik, amelyről az 

Önkormányzat bérlőt írásban tájékoztatja 

 

Bérlő vállalja, hogy a „Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és 

revitalizációs programja” című, NYDOP-3.1.1/B-2009-0005 jelű pályázat alapján 

kötött Támogatási szerződés alapján részére folyósított támogatás teljes összegének a 

Kft. bankszámlájára történő megérkezését követően 60 napon belül, de legkésőbb 

2013. április 30-ig az általa bérelt üzlethelyiségek legalább felét megvásárolja.” 

 

A bérleti szerződés és együttműködési megállapodás egyéb rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés és együttműködési 

megállapodás módosításának aláírására. 
 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Járási hivatal elhelyezése 

 

ZMJVK 149/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2013. 

január 1-jével létrehozandó Zalaegerszegi Járási Hivatal ingyenes használatába 

kerüljön a Zalaegerszeg Kazinczy tér 4. szám alatti ingatlan, továbbá a 

Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. szám alatti épület földszintjének 

jelenleg az Okmányiroda és az anyakönyvvezetők által használt része, az aula 

és a népesség-nyilvántartó iroda kivételével. 

  



 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hatályos jogszabályokban 

foglaltak szerint a Zala Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás 

megkötésére. 

 

 Határidő: 2012. október 31. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

Zalaegerszeg Ady u. 15. szám alatti ingatlan hivatali célokra igénybevételre 

kerül. 

 A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2012. december 31. 

 Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

Tárgy: A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület helyiségbérlet iránti kérelme 

(Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.) 

 

ZMJVK 150/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Civil Életért Közhasznú 

Egyesülettel  kötött, a Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. szám alatti épület 

földszintjén található 61,51 m
2
 alapterületű irodahelyiségre, és 6,6 m

2
 

alapterületű raktárhelyiségre vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel 

2012. szeptember 14. napjával megszünteti. 

      

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül 2012. szeptember 15. napjától 2013. március 31. napjáig terjedő 

határozott időre a Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. szám alatti épület 

földszintjén található 61,51 m
2 

alapterületű irodahelyiséget, és 6,6 m
2
 

alapterületű raktárhelyiséget piaci alapú bérleti díj alkalmazásával bérbe adja a 

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület részére. 

 A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege: 53.648,- Ft + ÁFA/hó. 

A bérleti díj minden évben az infláció mértékével emelkedik. 

 A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú 

hasznosítás esetére a 60 napos felmondási időt. 

 A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek megfizetése a 

bérlőt terhelik.  

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megszüntetéséről 

és az  új bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

  

 Határidő: 2012. szeptember 14. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül 2012. szeptember 15. napjától 2013. szeptember 14. napjáig terjedő 

határozott időre a Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. szám alatti épület 

földszintjén található 3 db, összesen 58,1 m
2
 alapterületű irodahelyiségeket 

kedvezményes szorzó (0,10) alkalmazásával bérbe adja a Zalai Civil Életért 

Közhasznú Egyesülete részére. 



 

 

 A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege: 8.134,-Ft + ÁFA/hó. A 

bérleti díj minden évben az infláció mértékével emelkedik. A bérleti díjat és a 

közös költségeket a bérlő köteles megfizetni. 

 A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot köteles fizetni. 

 A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú 

hasznosítás esetére a 60 napos felmondási időt. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről 

gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2012. szeptember 14. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Hozzájárulás a HagymaGym Zalaegerszeg Sportegyesület névhasználatához 

 

ZMJVK 151/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a HagymaGym 

Zalaegerszeg Sportegyesület (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 72.) nevében 

Zalaegerszeg település neve szerepeljen. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. szeptember 15. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása 

 

ZMJVK 152/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ispita Alapítvány részére 

100.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés „Polgármesteri 

rendelkezésű keretösszeg” terhére. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

 Határidő: 2012. szeptember 30. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Egészségügyi és 

Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának megfelelően a Családfesztivál 

Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány részére a Családfesztivál 2012. 

c. rendezvény megvalósításához 200.000 Ft támogatást biztosít az 

„Egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete” költségvetési előirányzat 

terhére. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kiutalása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 



 

 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság javaslatának megfelelően támogatja az alábbi alapítványokat: 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése JAVK Olvasóinkért 

Könyvtári Alapítvány részére a 36. Mesemondó Verseny, tematikus 

könyvtári nap megrendezéséhez 70.000 Ft támogatást biztosít a 

„Közösségi, művészeti pályázatok” költségvetési előirányzat terhére. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kiutalása 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családfesztivál 

Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány részére a Családfesztivál 

2012. c. rendezvény megvalósításához 150.000 Ft támogatást biztosít az 

„Intézményi pályázatok és egyéb támogatások” költségvetési előirányzat 

terhére. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kiutalása 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Szombathelyi Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 

meghosszabbítása 

 

ZMJVK 153/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Egyházmegyével az 

Nkt. 33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására együttműködési 

megállapodást köt.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az együttműködési megállapodást az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2012. szeptember 25. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A 2013-as Teke Világbajnokság megrendezése 

 

ZMJVK 154/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi Teke VB 

megrendezéséhez az önkormányzat 2013-as költségvetésében utólagos 

elszámolási kötelezettséggel maximum 37 millió Ft-ot biztosít a következőkre: 

Sportcsarnok és tekepálya bérlése, mobil lelátó vásárlása, internet szolgáltatás 

és hivatalos fogadás, Sportcsarnok előtti tér igénybevétele. 



 

 

 

 

2.  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  - a pénzügyi fedezet biztosítására utólagos elszámolással:  

  2013. évi költségvetés elfogadása 

- az együttműködési megállapodás aláírására:  

 2012. szeptember 20. 

- önkormányzat által biztosított 37 mFt-ról történő elszámolásra:  

 a Teke VB utolsó napját követő 6 hónapon belül 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester  

 

Tárgy: Tájékoztató a Páterdombi Szakképző Iskola és a Deák Ferenc és Széchenyi 

István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola 9. évfolyamán indítható osztályok 

típusainak módosításáról a 2012/2013-as tanévben 

 

ZMJVK 155/2012. (IX.12.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 216/2011. (X.20.) számú 

határozata 1. a pontjának a Páterdombi Szakképző Iskolára vonatkozó részét az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

 A 2012/2013. tanévben az iskola 9. évfolyamon az alábbi osztályokat indítja: 

 Szakközépiskola:  

 kereskedelem-marketing szakmacsoport 1 osztály; 

 vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport (4 évfolyamos képzési idő) 1 

osztály; 

 vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport (5 évfolyamos nyelvi 

előkészítő) 1 osztály; 

 

Szakiskola (előrehozott 3 éves szakképzés):  

 kereskedelem-marketing szakmacsoport (bolti eladó) 1 osztály; 

 vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 1 osztály; 

 kötelező beiskolázású (vendéglátás orientáció) 1 osztály; 

 vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 1 osztály (többletosztály); 

 élelmiszer szakmacsoport 1 osztály 

 

Határidő:  2012. szeptember 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 216/2011. (X.20.) számú 

határozata 1. a pontjának a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és 

Szakiskola, Sportiskolára vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja: 

 

 A 2012/2013. tanévben az iskola 9. szakképző évfolyamán az alábbi 

osztályokat indítja: 

 a magas tanulói létszám alakulása miatt 2 osztály építészeti 

szakmacsoportban; 

 a képzési struktúra eltérése következtében 1 osztály faipari;  



 

 

 1 osztály (3 éves előrehozott szakképzés) egészségügyi 

szakmacsoportban (10. évfolyamra épülő 2+2 éves szakképzés) 

 1 osztály épületgépész-elektronikai szakmacsoportban; 

                   

Határidő:  2012. szeptember 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 

 

 

A közgyűlés 2012. szeptember 12-i ülésén  

tárgyalt tájékoztatók 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 

 Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi tevékenységéről 

 a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről 

 külföldi utazásokról (Krosno, Espoo-Varkaus) 

 

 
 

Tájékoztató a 2012. szeptember 12-i közgyűlés 

zárt ülésén hozott határozatairól 
 

 

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 156/2012. (IX.12.) számú 

határozatával támogatja 1 fő lakáshoz jutását a közgyűlési lakáskeret terhére. 

 

Tárgy: Kitüntetési javaslat 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 157/2012. (IX.12.) számú 

határozatával támogatja Németh János keramikusművész Kossuth-díjra való 

felterjesztését.  
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