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ZMJVK 237/2012. (XII.20.) sz. hat. A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi előzetes 

üzleti terve, az ügyvezető 2013. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása, a 2012.évi 
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SZEMÉLYI RÉSZ 

 
Tárgy: Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba új tag 

választása 

 

ZMJVK 230/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Gombos József 8900 

Zalaegerszeg, Besenyő u. 74. szám alatti lakosnak az Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságban megüresedett helyére 2012. december 

20-i hatállyal Nagy Mihály 8900 Zalaegerszeg, Berek u. 8. szám alatti lakost 

megválasztja. 

A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. december 28. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: A Közbiztonsági Albizottságba új tag választása 

 

ZMJVK 231/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Gombos József 8900 

Zalaegerszeg, Besenyő u. 74. szám alatti lakosnak a Közbiztonsági Albizottságban 

megüresedett helyére 2012. december 20-i hatállyal id. Sándor Dénes György 8900 

Zalaegerszeg, Lőrinc barát u. 1. szám alatti lakost megválasztja. 

A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. december 28. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Az Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása 

 

ZMJVK 244/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1. napjától kezdődően 

2017. december 31-ig Prenner Zsuzsannát bízza meg az Egyesített Bölcsődék 

magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. 

vonatkozó rendelkezései szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 



65.700,-  Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

alapján a pótlékalap 200%-ában állapítja meg. 

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló 

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő:    2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

60/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete   

a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

 

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

25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 2013. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra – a gazdálkodás zavartalanságának 

biztosítsa érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető 

bevételeket folytatólagosan beszedje és 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. § 

 

(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában kiadás csak az előző évi eredeti kiadási 

előirányzatokon belül időarányosan teljesíthető. 

 

(2) A polgármester jogosult Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2012. évi 

költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete alapján tett 

kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek 

teljesítésére. 

 

(3) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére az 

alapműködéshez szükséges pénzügyi forrásokat biztosítsa.  

 

(4) A költségvetési szervek esetében az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak 

pályázati forrás terhére, annak kiutalását követően teljesíthető. 

 

(5) A 2013. évi átmeneti gazdálkodás időszakában pénzügyi fedezet csak az önkormányzat 

folyamatos feladatellátásának biztosításához minimálisan szükséges mértékig biztosítható. 

 

(6) Fejlesztés és felújítás tekintetében új kötelezettség nem vállalható.  

 



3.§ 

 

(1) Az előző évi szabad pénzmaradványok terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem 

vállalható.  

 

(2) A közigazgatási, 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 2013. 

évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni. 

 

5. § 

 

A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 

rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

61/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete 

a településképi véleményezési eljárás szabályairól és  

a helyi építészeti-műszaki tervtanács működéséről 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/C. § (2)-(3) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 4. és 7. 

pontjában, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 

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

(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településképi véleményezési 

eljárás szabályairól, és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működéséről a következőket 

rendeli el: 

 

A rendelet célja 

 

1. § (1) A rendelet célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építészeti, városképi, valamint 

természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági 

engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével 

– a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények 

kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása. 

(2) A polgármester az illeszkedési szabályok érvényesülésének elősegítése, a települési 

környezet, a táj- és településkép, a beépítési vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a 

helyi jelleg védelme, valamint a helyi építészeti értékek és örökség védelme érvényre juttatása 

céljából szakmai tanácsadó testületként helyi építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: 

Tervtanács) működtet. 

 

 A rendelet hatálya 

 

2. § (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben 

meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében 

a)  az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és 

 építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a 

 területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik, 

b) az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt 

kezdeményezett.  

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

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési 

tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít. 

 



A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások 

 

3. § A rendelet előírásai szerint – a 4. § (1) bekezdésében meghatározott területeken és 

rendeltetési övezeteken belül történő építési munkákra, valamint az ott meghatározott 

építményekre vonatkozóan – településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni 

a) új építmény építésére, érvényben lévő építési engedély módosítására 

b) meglévő építmény és tetőtér beépített szintterület növekedését eredményező bővítésére, az 

épület tömegének, homlokzatának jelentős megváltoztatásával járó, vagy a településképet 

jelentősen érintő átalakítására 

irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-

műszaki tervekkel kapcsolatban. 

 

A településképi véleményezési eljárással érintett területek  

 

4. § (1) A rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartoznak 

a) a műemléki környezetben, valamint az országos jelentőségű védett természeti területen, a 

Natura 2000 területen megvalósuló építmény jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez 

kötött építészeti-műszaki tervei, 

b) minden műemlék és helyi védelem alatt álló, illetve utcaképvédelem alá tartozó építmény 

jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervei, 

c) közintézmény jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építészeti-műszaki 

tervei, 

d) a városközpont területén a díszkivilágítási tervek, valamint jelentősebb, 200 m
2
-nél 

nagyobb területet érintő jogszabállyal építésügyi hatósági engedélyhez kötött közterületi park- 

és kertépítészeti-műszaki tervek, 

e) szobor, emlékmű, díszkút jogszabállyal építésügyi hatósági engedélyhez kötött építészeti-

műszaki tervei, 

f) önálló reklámtartó építmény jogszabállyal építésügyi hatósági engedélyhez kötött 

építészeti-műszaki tervei, 

g) városképileg védett területen  

- Ln nagyvárosias lakóövezetbe 

- Lk jelű kisvárosias lakóövezetbe 

- Vt jelű településközpont vegyes övezetbe 

- Vk jelű központi vegyes övezetbe 

- különleges övezetbe 

tartozó ingatlanokra tervezett minden építmény jogszabályban építésügyi hatósági 

engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervei, 

- Lke jelű kertvárosias lakóövezetbe 

- Gip jelű ipari gazdasági övezetbe 

- Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe 

tartozó ingatlanokra tervezett, 400 m2-nél nagyobb összes szintterületű építmény,  

jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervei, 

h) városképileg védett területen kívül  

- Ln nagyvárosias lakóövezetbe 

- Lk jelű kisvárosias lakóövezetbe 

- Lke jelű kertvárosias lakóövezetbe 

- Lf jelű falusias lakóövezetbe 

- Vt jelű településközpont vegyes övezetbe 

- Vk jelű központi vegyes övezetbe 

- különleges övezetbe 



tartozó ingatlanokra tervezett, F+1 szintes vagy ennél magasabb, illetve 400 m2-nél nagyobb 

összes szintterületű építmény jogszabályban építésügyi hatósági engedélyéhez kötött 

építészeti-műszaki tervei, 

- Gip jelű ipari gazdasági övezetbe 

- Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe 

tartozó ingatlanokra tervezett, 1000 m2-nél nagyobb összes szintterületű építmény  

jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervei. 

 

 

(2) E rendelet alkalmazásában a városképileg védett terület:  

a) a városközpont: a Göcseji út – Mártírok útja – Munkácsy utca – Budai Nagy Antal utca - 

Batthyány u –  Balatoni út – Bíró Márton u. – vasútvonal – Hunyadi utca – Göcseji út által 

határolt terület az 1. melléklet szerint, 

b) a határoló utak mindkét oldala, 

c) a városközponthoz bevezető utak 2. melléklet szerinti szakasza (az utak mindkét oldala).  

 

5. § (1) A településképi vélemény alapját a Tervtanács állásfoglalása képezi a 3. § és a 4. § (1) 

bekezdése alapján településképi véleményezés hatálya alá tartozó    

a) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt minden építmény, 

b) minden műemlék és helyi védelem alatt álló építmény, 

c) minden közintézmény,  

d) városképileg védett területen  

- Ln nagyvárosias lakóövezetbe 

- Lk jelű kisvárosias lakóövezetbe 

- Lke jelű kertvárosias lakóövezetbe 

- Vt jelű településközpont vegyes övezetbe 

- Vk jelű központi vegyes övezetbe 

- különleges övezetbe 

tartozó ingatlanokra tervezett F+1 szintes vagy ennél magasabb, illetve 400 m2-nél nagyobb 

összes szintterületű építmény, 

- Gip jelű ipari gazdasági övezetbe 

- Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe 

tartozó ingatlanokra tervezett, 1000 m2-nél nagyobb összes szintterületű építmény,  

e) városképileg védett területen kívül  

- Ln nagyvárosias lakóövezetbe 

- Lk jelű kisvárosias lakóövezetbe 

- Lke jelű kisvárosias lakóövezetbe 

- Lf jelű falusias lakóövezetbe 

- Vt jelű településközpont vegyes övezetbe 

- Vk jelű központi vegyes övezetbe 

- különleges övezetbe 

tartozó ingatlanokra tervezett, F+2 szintes vagy ennél magasabb, illetve 1000 m2-nél nagyobb 

összes szintterületű építmény, 

- Gip jelű ipari gazdasági övezetbe 

- Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe 

tartozó ingatlanokra tervezett, 2000 m2-nél nagyobb összes szintterületű építmény 

építészeti-műszaki tervdokumentációjával kapcsolatban.    

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő, de a 4. § (1) bekezdése szerint településképi 

véleményezési eljáráshoz kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki 

tervdokumentációkkal kapcsolatban a településképi vélemény alapját a főépítész szakmai 

álláspontja képezi.  



(3) Amennyiben a szabályszerűen összehívott Tervtanács határozatképtelensége miatt nem 

alakítható ki a tervtanácsi vélemény, akkor az (1) bekezdés szerinti tervtanácsi állásfoglalást a 

főépítész szakmai állásfoglalása helyettesíti.  

(4) A tervezési terület, valamint az építési munka sajátosságai alapján indokolt esetben a 

polgármester vagy a polgármester egyetértésével a főépítész kezdeményezheti a (2) bekezdés 

szerinti építészeti-műszaki terv tervtanácsi véleményezését. 

 

A településképi véleményezési eljárás lefolytatása 

 

6. § (1) A településképi véleményezési eljárás az építtető vagy az általa megbízott tervező (a 

továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott papíralapú kérelemre 

indul. A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg a véleményezendő építészeti-

műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági eljáráshoz 

biztosított elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. 

(2) A polgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul – határidő megjelölésével 

– bekéri a főépítész vagy a Tervtanács szakmai álláspontját.   

(3) A polgármester településképi véleményét - az 5. §-ban meghatározott hatásköri 

szabályokra figyelemmel - a főépítész készíti elő.  

(4) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet 

engedélyezésre 

a) javasolja, 

b) feltétellel javasolja, vagy 

c) nem javasolja. 

(5) Amennyiben a benyújtott kérelem vagy a véleményezendő építészeti-műszaki 

dokumentáció nem felel meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: kormányrendelet) és az e rendeletben meghatározottaknak, vagy a tervezett 

építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési követelményeknek, akkor a 

polgármester véleményében nem javasolja engedélyezésre a tervezett építési tevékenységet.     

(6) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell az 5. § szerinti tervtanácsi vagy 

főépítészi szakmai álláspontot, melynek tartalmaznia kell a részletes indoklást is. 

(7) A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét a 

kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre. 

(8) Ha a polgármester a (7) bekezdésben foglalt határidőn belül nem nyilvánít véleményt, 

hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

 

7. § A 6. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervdokumentáció a kormányrendelet 22. 

§ (3) bekezdésében foglaltakon túl az alábbi munkarészeket is tartalmazhatja a terv jobb 

megértése érdekében: 

a) műszaki leírást, 

b) (tetőfelülnézeti) helyszínrajzot  

ba) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények, 

bb) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával, 

c) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát, 

d) metszeteket a megértéshez szükséges mértékben, 

e) valamennyi homlokzatot, 

f) utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik, 

g) a tervező által benyújtott látványtervet vagy modellfotót. 

 



A településképi véleményezés részletes szempontjai 

 

8. § (1) A településképi véleményezési eljárás során az építészeti-műszaki tervdokumentációt 

a kormányrendelet 21. § (3) bekezdésében részletezett általános szempontok szerint kell 

vizsgálni. 

(2) A telepítéssel kapcsolatos részletes szempontok: 

a) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés 

adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit, 

b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, 

illetve építmények kilátását, 

c) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése 

esetén  

ca) biztosított lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek 

megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága, 

cb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos 

követelményeknek.  

(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatos részletes szempontok 

a) a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat 

sajátosságaiból eredően – nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a 

szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, 

b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve 

homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.   

(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatos részletes szempontok 

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a 

 településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,  

b) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület 

 rendeltetésével és használatának sajátosságaival, 

c) megfelelő-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések 

 elhelyezése és kialakítása, 

d) a terv városképileg megfelelő megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb 

 berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy  

e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – 

 megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.  

(5) A határoló közterülettel való kapcsolatos részletes szempontok 

a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő 

 használata  

aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát, 

ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak 

biztonságát, 

ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges 

berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően 

ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet 

érintő – beavatkozásokra, 

b)  az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és 

berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös 

tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra. 

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott általános, valamint a (2)-(5) bekezdésben 

meghatározott részletes szempontokat a tervtanácsi, valamint a főépítészi szakmai álláspont 

kialakítása során egyaránt figyelembe kell venni. 

 

 

 



A Tervtanács feladata 

 

9. § (1) A Tervtanács feladata különösen 

a) a meglévő településszerkezet és településkép értékeinek védelme, 

b) a településkép harmonikus és nívós alakításának elősegítése, 

c) a településrendezési és fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre 

juttatása, valamint 

d) a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése. 

(2) A Tervtanács véleményezi az 5. §-ban meghatározott építmények építészeti-műszaki 

terveit a polgármester településképi véleményének megalapozása érdekében.  

 

A Tervtanács összetétele 

 

10. § (1) A Tervtanács az építészeti-műszaki tervezésben kiemelkedő, magas szintű elméleti 

és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló szakmai tanácsadó, 

véleményező testület, amelynek állásfoglalásai a településképi véleményezési eljárás során a 

polgármesteri vélemény alapjául szolgálnak. 

(2) A Tervtanács elnökből és tervtanácsi tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati 

joggal rendelkeznek.  

(3) A Tervtanács elnöke a városi főépítész. A tervtanácsi elnöki kinevezés megszűnik az 

önkormányzati főépítészi megbízatás megszűnésével. 

(4) A Tervtanács tagjait a területi szakmai kamarák által javasolt, a településtervezési és az 

építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 

szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott mesterfokozatú képzésben szerzett 

szakképzettséggel (korábban egyetemi végzettséggel) és legalább öt éves szakmai gyakorlattal 

rendelkező természetes személyek közül a tervtanács elnöke bízza meg. A tervtanácsi tagok 

megbízása négy évre szól, amely meghosszabbítható. Ha a megbízást kizáró körülmény a 

megbízást követően merül fel, a tervtanács elnöke a megbízást visszavonja. 

(5) A Tervtanács munkájának szervezését, valamint a működésével kapcsolatos egyéb 

adminisztratív feladatokat a Hivatal erre kijelölt köztisztviselői, illetve alkalmazottjai közül 

kinevezett, megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel, valamint közigazgatási 

alapvizsgával, vagy azzal egyenértékű vizsgával rendelkező személy látja el, akit a feladat 

ellátására a tervtanács elnöke nevez ki határozatlan időre. A Tervtanács asszisztensének 

kinevezése megszűnik a köztisztviselői vagy a munka-, valamint munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszony megszűnésével. Az asszisztenst akadályoztatása esetén a Tervtanács elnöke 

helyettesíti. Tartós akadályoztatás esetén a Tervtanács elnöke gondoskodik az asszisztens 

helyettesítéséről. 

(6) A Tervtanács elnöke az egyes szakkérdések tisztázása, illetve a Tervtanács 

megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében a Tervtanács tagjára vonatkozó szakmai 

feltételekkel rendelkező személyek közül bírálót kérhet fel.  

(7) A Tervtanács tagjait mindazon napirendi pont tekintetében, amelynek tárgyalásán részt 

vett, valamint a bírálókat a megbízás teljesítésekor díjazás illeti meg. A Tervtanács tagjának 

nem jár díjazás, ha a Tervtanács működtetőjének köztisztviselője.  

(8) A díjazás mértéke:  

a) tervtanácsi tagok esetében ülésenként bruttó 30.000,- Ft; 

b) bíráló esetében megbízásonként bruttó 12.000,- Ft. 

 

A Tervtanács működése 

 

11. § (1) A Tervtanács a tárgyalandó dokumentáció tartalmától függően az ügyrendjében 

meghatározott eltérő számban és összetételben, de legalább öt taggal ülésezik.  

(2) A Tervtanács határozatképes, ha legalább az ügyrendben meghatározott létszám jelen van.  



(3) A Tervtanács szükség szerint hetente, minden héten szerdán ülésezik. Indokolt esetben a 

Tervtanács soron kívül is összehívható. 

(4) A Tervtanács elnökének döntése alapján az asszisztens köteles a Tervtanács tagjait és 

a tanácskozási joggal meghívottakat az ülést megelőzően legalább öt nappal értesíteni annak 

időpontjáról és a javasolt napirendekről. 

(5) A Tervtanács munkáját és üléseit az elnök irányítja és vezeti, távollétében a Tervtanács 

tagjai közül az általa megbízott tag elnököl.  

(6) A Tervtanács operatív működésének technikai és adminisztrációs feltételeit a hozzá 

rendelt hivatali szervezet biztosítja. 

(7) A Tervtanács ülésére meg kell hívni a Zala Megyei Építész Kamarát képviselő tagot. 

(8) A Tervtanács ülésére meg kell hívni tanácskozási joggal: 

a) a bírálót (opponens), 

b) a 6.§ (1) bekezdésében meghatározott  kérelmezőt  

c) az első fokon eljáró építésügyi hatóság képviselőjét. 

(9) Az elnök a (7) bekezdésben meghatározottakon kívül más személyek tárgyalásra 

történő meghívását is kérheti, akik a tárgyaláson tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül 

vesznek részt. 

(10) A közgyűlés tagjai tanácskozási joggal – meghívó nélkül is – részt vehetnek a 

Tervtanács ülésein. 

(11) A tanácskozási joggal meghívottak esetleges távolmaradása a Tervtanács működését nem 

érinti. 

 

A véleményezési eljárás 

 

12. § (1)  A Tervtanács csak a 6.§ (1) bekezdése szerint összeállított, hiánytalan 

dokumentációt véleményezi.   

(2) A benyújtott dokumentációt a Tervtanács tagjai és a meghívott résztvevők számára a 

tárgyalás előtt legalább 3 nappal tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni.  

(3) A Tervtanács szakmai álláspontját az üléstől számított 3 napon belül külön 

dokumentumba foglalja. A tervtanács elnöke az állásfoglalás alapján előkészíti a polgármester 

településképi véleményét. 

 

Összeférhetetlenség 

 

13. § (1) A Tervtanács eljárásában bírálóként, elnökként, tagként, valamint asszisztensként 

nem vehet részt a tárgyalandó dokumentáció készítője, valamint annak 

a)  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

szerinti hozzátartozója, 

b)  a dokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá eső 

alkotás tekintetében szerzőtársa vagy munkatársa volt, 

c)  munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló 

gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve 

d)  tulajdonában levő gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási 

jogviszonyban álló tervező. 

(2)  A Tervtanácsban nem vehet részt az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. 

(3)  Nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban elnökként, tagként, valamint bírálóként az a 

személy, aki 

a) bűncselekményt vagy szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett el annak 

jogerős megállapításától számított egy évig, bűncselekmény esetében a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés időpontjáig, de legalább egy évig, 

b) a külön jogszabályban meghatározottak szerint etikai-fegyelmi büntetést kapott a 

büntetés időtartama alatt és annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig. 



(4) A bíráló, a tag, valamint az asszisztens köteles a vele szemben felmerült 

összeférhetetlenségi okot haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított 3 napon 

belül a tervtanács elnökének bejelenteni. Az összeférhetetlenségi okot az összeférhetetlenségi 

okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a tervtanácsi eljárás 

megindulásától számított hat hónapon belül a tervtanácsi tárgyaláson részt vevő, valamint a 

tervtanácsi állásfoglalással érintett személy is bejelentheti. 

(5) Az összeférhetetlenség elbírálásának részletes szabályairól a Tervtanács ügyrendje 

rendelkezik.  

(6) Az elnökkel szemben fennálló összeférhetetlenség esetén a polgármester a Tervtanács 

tagjai közül eseti elnököt kér fel. 

A Tervtanács szakvéleménye 

 

14. § (1) A Tervtanács a bemutatott dokumentáció szakmai véleményezése során a 8. §-ban 

meghatározott szempontokat veszi figyelembe.  

(2) A Tervtanács az épület funkcionális tartalmát (alaprajzi megoldását) is vizsgálhatja, azzal 

kapcsolatban ajánlásokat fogalmazhat meg, de állásfoglalásában csak abban az esetben 

minősítheti, ha az közvetlen hatással van az épület tömegének, illetve homlokzatának 

kialakítására. 

(3) A Tervtanács állásfoglalását többségi egyetértéssel alakítja ki.  

(4) A Tervtanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a 

tervtanácsi tárgyaláson készült hangfelvétel és a bírálat. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a 

tervtanácsi tárgyaláson résztvevők jelenléti ívét. 

 

15. § A Tervtanács működése során keletkezett: 

- meghívókat,  

-  dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót,  

- a szakbírálatokat, 

- az ülésről készült jegyzőkönyveket és jelenléti íveket, 

- a Tervtanács állásfoglalásait, 

a hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően kell kezelni és megőrizni. 

 

Záró rendelkezések 

 

16. § (1) A tervtanácsi eljárás díj– és illetékmentes. 

(2) A Tervtanács működéséhez szükséges forrásról évente a költségvetési rendeletben dönt a 

közgyűlés. 

(3) A Tervtanács részletes működési rendjét szabályozó Ügyrendet e rendelet és a vonatkozó 

jogszabályok keretei között, a Tervtanács elnökének javaslatára a polgármester állapítja meg. 

 

17. § (1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az ezt 

követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti az Önkormányzati Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról és 

működéséről szóló többször módosított 3/2007.(II.09.) számú önkormányzati rendelet, 

valamint az azt módosító 42/2007.(X.26.) sz. önkormányzati rendelet és az 50/2008.(XII.23.) 

sz. önkormányzati rendelet. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



1. melléklet 

 

 

A VÁROSKÖZPONT LEHATÁROLÁSA 

 

 



2. melléklet 

 

VÁROSKÖZPONTHOZ VEZETŐ UTAK SZAKASZAI: 

 

A városhoz tartozó közlekedési főútvonalaknak a városközpontig terjedő szakaszai: 

 

-  76-os számú Balatonszentgyörgy-Körmend főútvonal Csácsbozsok és Andráshida Közötti 

 szakasza (Balatoni út belváros, Rákóczi F. u., Ola u., Hock J. utca, Körmendi út) 

-  74-os számú főútvonal (Vasvár, Nagykanizsa felől) az Egervári út, Kaszaházi út, 

 Batthyányi u. az Október 6-a térig, a Balatoni úttól a lakott terület határáig   

-  7410 sz. út (Bak felől) Posta u., Zrínyi M. u. a Bajcsy-Zs. térig 

-  7401 sz. út (Gellénháza felől) Alsóerdei út, Göcseji út a Mártírok útja kereszteződéséig, 

-  7403 sz. út az Alsóerdei útig, 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet területi hatálya – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kivételével - Zala megye (a 

továbbiakban: megye) közigazgatási területének egészére terjed ki. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya a szervezett kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

ellátó szolgáltatóra és a közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosára, 

használójára (a továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki. 

 

Általános rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) A rendelet célja a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: 

közszolgáltatás) ellátásának szabályozása, a kéményekkel összefüggő megelőző élet- és 

vagyonvédelem biztosítása. 

 

(2) A közszolgáltatás szervezett ellátása  - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed a 

lakásban és más helyiségben épülő, vagy már használatban lévő - tüzelőberendezés 

égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a tartalékkéményt is, - valamint 

tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. 

 

(3) A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek 

bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetőleg 

egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezártak és a kéménytisztítás helyén jól 

látható módon megjelölték. 

 

3. § 

 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását a nyilvánosan 

meghirdetett pályázat nyertesei, a LÁNGŐR '94 Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft. 

(8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 27.) és a Füstfaragók Kéménytechnikai Kft. (8800 

Nagykanizsa, Postakert u. 27/H.) látják el (a továbbiakban együtt: szolgáltatók). 

A szolgáltatók működési területéhez tartozó települések jegyzékét a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város esetében a Füstfaragók Kéménytechnikai Kft. látja el a 

közszolgáltatást 2014. december 31. napjáig. 

 



(2) A szolgáltatók 2011. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig jogosultak és kötelesek 

a rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatást ellátni. 

 

A szolgáltató jogai és kötelességei 

 

4. § 

 

A szolgáltató köteles az ingatlan tulajdonosát a közszolgáltatás végzéséről a munka 

megkezdése előtt kellő időben - de legalább 8 nappal megelőzően - írásban vagy hirdetmény 

útján, illetve a helyben szokásos módon értesíteni. 

 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

5. § 

 

(1) A tulajdonos köteles a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat, a díjakra vonatkozó 

6. §-ban foglalt feltételekkel megfizetni. 

 

(2) Díjfizetési kötelezettség csak a ténylegesen elvégzett és leigazolt szolgáltatás után 

keletkezik. 

 

(3) Meglévő kémény felújítását, a kémények számában bekövetkezett változást, illetőleg 

valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő alakítását vagy ismételt 

használatba vételét - a munka megkezdését megelőző 15 nappal - a tulajdonos írásban vagy a 

szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján személyesen köteles bejelenteni.                             

  

(4) A tüzelési mód változását a tulajdonos köteles a szolgáltatónak írásban vagy a szolgáltató 

ügyfélszolgálati irodáján személyesen bejelenteni. 

 

(5) A tulajdonos jogosult tájékoztatást kérni az önkormányzat által rendeletben megállapított 

kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjról és a szolgáltató a tájékoztatást köteles legkésőbb a 

munka megkezdése előtt megadni 

  

Díjmegállapítás, díjfizetés 

 

6. § 

 

(1) Év közben használatba vett kéményeknél az időarányos évi díjat a használatbavételt 

követő hónap első napjától kell fizetni. 

 

(2) Szolgáltató tárgyidőszakra megállapított díjakról és egyéb szolgáltatásairól díjjegyzéket 

készít és telephelyén azt látható módon kifüggeszti. 

 

Hatálybalépés 

 

7. § 

 

Jelen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



1. melléklet a 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelethez 

 

A KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK 

ÉS MŰKÖDÉSI TERÜLETÜK 

 

1. Lángőr '94 Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 27. 

Telefonszáma: (92) 323-751 

látja el a közszolgáltatást a Lenti, Zalaszentgrót, Keszthely, Hévíz városok és 

vonzáskörzeteikben. 

A körzet települései, amelyek teljes közigazgatási területén a közszolgáltatást el kell látni, 

illetve igénybe kell venni: 

 

Alibánfa  Almásháza Alsónemesapáti 

Alsópáhok  Alsószenterzsébet Babosdöbréte 

Baglad  Bagod Bak 

Baktüttős  Balatongyörök Barlahida 

Batyk  Becsvölgye Belsősárd 

Bezeréd  Bocfölde Bókaháza 

Boncodfölde  Böde Bödeháza 

Bucsuszentlászló  Csatár Cserszegtomaj 

Csertalakos  Csesztreg Csonkahegyhát 

Csöde  Csömödér Dióskál 

Dobri  Dobronhegy Döbröce 

Dötk  Egeraracsa Egervár 

Esztergályhorváti  Felsőpáhok Felsőszenterzsébet 

Gáborjánháza  Gellénháza Gétye 

Gombosszeg  Gosztola Gősfa 

Gutorfölde  Gyenesdiás Gyűrűs 

Hagyárosbörönd  Hernyék Hévíz 

Hottó  Iborfia Iklódbördőce 

Kallósd  Kálócfa Kányavár 

Karmacs  Kávás Kehidakustány 

Kemendollár  Keménfa Kerkabarabás 

Kerkafalva  Kerkakutas Kerkateskánd 

Keszthely  Kisbucsa Kisgörbő 

Kiskutas  Kispáli Kisvásárhely 

Kissziget  Kozmadombja Kustánszeg 

Külsősárd  Lakhegy Lendvadedes 

Lendvajakabfa  Lenti Lickóvadamos 



Ligetfalva  Lovászi Magyarföld 

Márokföld  Mihályfa Mikekarácsonyfa 

Milejszeg  Misefa Nagygörbő 

Nagykapornak  Nagykutas Nagylengyel 

Nagypáli  Nemesapáti Nemesbük 

Nemeshetés  Nemesnép Nemesrádó 

Nemessándorháza  Nemesszentandrás Németfalu 

Nova  Óhid Orbányosfa 

Ormándlak  Ortaháza Ozmánbük 

Pacsa  Padár Páka 

Pakod  Pálfiszeg Petőhenye 

Petrikeresztúr  Pókaszepetk Pórszombat 

Pölöske  Pördefölde Pusztaapáti 

Pusztaederics  Pusztaszentlászló Ramocsa 

Rédics  Resznek Rezi 

Salomvár  Sárhida Sármellék 

Sénye  Söjtör Sümegcsehi 

Szalapa  Szécsisziget Szentgyörgyvár 

Szentgyörgyvölgy  Szentkozmadombja Szentpéterfölde 

Szentpéterúr  Szijártóháza Szilvágy 

Tekenye  Teskánd Tilaj 

Tófej  Tormafölde Tornyiszentmiklós 

Türje  Vállus Várvölgy 

Vasboldogasszony  Vaspör Vindornyafok 

Vindornyalak  Vindornyaszőlős Vonyarcvashegy 

Vöckönd  Zalaapáti Zalabaksa 

Zalabér  Zalaboldogfa Zalacsány 

Zalacséb  Zalaháshágy Zalaigrice 

Zalaistvánd  Zalaköveskút Zalalövő 

Zalaszántó  Zalaszentgrót Zalaszentgyörgy 

Zalaszentiván  Zalaszentlászló Zalaszentlőrinc 

Zalaszentmárton  Zalaszentmihály Zalaszombatfa 

Zalatárnok  Zalavár Zalavég 

Zebecke   

 

Összesen: 181 település 
 



 

2. Füstfaragók Kéménytechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

8800 Nagykanizsa,Postakert u. 27/H. 

Telefonszáma: (93) 314-358 

látja el a közszolgáltatást a Nagykanizsa, Letenye, Zalakaros városok és 

vonzáskörzeteikben. 

 

A körzet települései, amelyek teljes közigazgatási területén a közszolgáltatást el kell látni, 

illetve igénybe kell venni: 

 

Alsórajk  Kerkaszentkirály Pölöskefő 

Balatonmagyaród  Kilimán Pötréte 

Bánokszentgyörgy  Kiscsehi Pusztamagyaród 

Bázakerettye  Kisrécse Rigyác 

Becsehely  Kistolmács Sand 

Belezna  Lasztonya Semjénháza 

Bocska  Letenye Sormás 

Borsfa  Lispeszentadorján Surd 

Börzönce  Liszó Szentliszló 

Bucsuta  Magyarszentmiklós Szentmargitfalva 

Csapi  Magyarszerdahely Szepetnek 

Csörnyeföld  Maróc Tótszentmárton 

Eszteregnye  Miháld Tótszerdahely 

Felsőrajk  Molnári Újudvar 

Fityeháza  Murakeresztúr Valkonya 

Füzvölgy  Murarátka Várfölde 

Galambok  Muraszemenye Zajk 

Garabonc  Nagybakónak Zalakaros 

Gelse  Nagyrada Zalakomár 

Gelsesziget  Nagyrécse Zalamerenye 

Hahót  Nemespátró Zalasárszeg 

Homokkomárom  Oltárc Zalaszabar 

Hosszúvölgy  Orosztony Zalaszentbalázs 

Kacorlak  Pat Zalaszentjakab 

Kerecseny  Petrivente Zalaújlak 

 

Összesen: 75 település 



2. melléklet a 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelethez 

 

Lángőr '94 Kft.      

Zalaegerszeg, Hock J. u. 27.     

       

 2013. évi nettó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzék 

       

1.)  2012 évi XC. Tv. 6.§ (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díjai 

       

Sorszám Égéstermék  elvezető jele  Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 1410 

1.2 ENHG db 1500 

1.3 ENTS db 1560 

1.4 ENTG db 1620 

1.5 EZHS db 1410 

1.6 EZHG db 1500 

1.7 EZTS db 1560 

1.8 EZTG db 1620 

1.9 KNHS fm 705 

1.10 KNHG fm 630 

1.11 KNTS fm 825 

1.12 KNTG fm 720 

1.13 KZHS fm 705 

1.14 KZHG fm 630 

1.15 KZTS fm 825 

1.16 KZTG fm 720 

1.17 NNHS fm 1005 

1.18 NNHG fm 840 

1.19 NNTS fm 1065 

1.20 NNTG fm 870 

1.21 NZHS fm 1005 

1.22 NZHG fm 840 

1.23 NZTS fm 1065 

1.24 NZTG fm 870 

1.25 GNHS szint 885 

1.26 GNHG szint 870 

1.27 GZHS szint 885 

1.28 GZHG szint 870 

1.29 GZTS szint 1065 

1.30 GZTG szint 1080 

1.31 ET db 900 

1.32 KT fm 405 



 

 

 

 

1.33 NT fm 555 

1.34 GT szint 420 

 

2.) Megrendelésre kötelező tevékenységek a fenti közszolgáltatások sormunkán kívüli, 

megrendelésre történő elvégzése 

2.1 

A sormunka keretében feltárt az égéstermék 

elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel 

eltávolítható szurokréteg kiégetése külön 

egyezetetés alapján 

Me. 
Díj  Ft / 

Alkalom 

  

db 6000 

2.2 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel 

rendelkező tüzelőberendezések égéstermék 

elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása db 1020 

2.3 A 10.000 cm2 feletti járat kereszt-metszetű 
fm 1800 

      
    

   3.) A 2012. évi XC. Tv. 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok  

          

 

3.1  Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. 

Díj  Ft / 

Alkalom 

3.1.1 ENH,ENT,ET, db 2520 

3.1.2 EZH,EZT, db 3480 

3.1.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1200 

3.1.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 7800 

3.1.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 10200 
 

3.2  Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék 

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. 

Díj  Ft / 

Alkalom 

3.2.1 ENH,ENT,ET, db 4020 

3.2.2 EZH,EZT, db 6000 

3.2.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 2100 

3.2.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 12000 

3.2.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 15000 
 

3.3 Tüzelőanyag váltás,tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az 

üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék elvezetők vizsgálata 

  Égéstermék elvezető jele Me. 

Díj  Ft / 

Alkalom 



 

 

 

 

3.3.1 ENH,ENT,ET, db 2520 

3.3.2 EZH,EZT, db 3480 

3.3.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1200 

3.3.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 7800 

3.3.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 10200 
 

3.4  Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül 

       helyezését, illetve az égéstermék elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. 

Díj  Ft / 

Alkalom 

3.4.1 ENH,ENT,ET, db 2040 

3.4.2 EZH,EZT, db 2760 

3.4.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 900 

3.4.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 6300 

3.4.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 8160 

          

3.5 Kiszállás Me. 

Díj  Ft / 

Alkalom 

1/fő 3000 

4.)  A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 

              Me.   Díj Ft / Alkalom 

4.1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén db 11200 

4.2 

Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység 

esetén     db 22400 

4.3 

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 

épületenként 
db 33600 

4.4 Épület központi kéménnyel 60-140 KW     db 22400 

4.5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 KW felett 
db 28000 

4.6 Helyszíni szaktanácsadás ( további kiszállási díj terheli) db 11200 

    

 A díjak nettó értékek, azokat a mindenkori ÁFA terheli.   

 



 

 

 

 

 

Füstfaragók Kéménytechnikai 

Kft.      

Nagykanizsa, Postakert u. 27/H.     

       

 2013. évi nettó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzék 

       

1.)  2012 évi XC. Tv. 6.§ (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díjai 

       

Sorszám Égéstermék  elvezető jele  Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 1410 

1.2 ENHG db 1500 

1.3 ENTS db 1560 

1.4 ENTG db 1620 

1.5 EZHS db 1410 

1.6 EZHG db 1500 

1.7 EZTS db 1560 

1.8 EZTG db 1620 

1.9 KNHS fm 705 

1.10 KNHG fm 630 

1.11 KNTS fm 825 

1.12 KNTG fm 720 

1.13 KZHS fm 705 

1.14 KZHG fm 630 

1.15 KZTS fm 825 

1.16 KZTG fm 720 

1.17 NNHS fm 1005 

1.18 NNHG fm 840 

1.19 NNTS fm 1065 

1.20 NNTG fm 870 

1.21 NZHS fm 1005 

1.22 NZHG fm 840 

1.23 NZTS fm 1065 

1.24 NZTG fm 870 

1.25 GNHS szint 885 

1.26 GNHG szint 870 

1.27 GZHS szint 885 

1.28 GZHG szint 870 

1.29 GZTS szint 1065 

1.30 GZTG szint 1080 

1.31 ET db 900 

1.32 KT fm 405 



 

 

 

 

1.33 NT fm 555 

1.34 GT szint 420 

 

2.) Megrendelésre kötelező tevékenységek a fenti közszolgáltatások sormunkán kívüli, 

megrendelésre történő elvégzése 

2.1 

A sormunka keretében feltárt az égéstermék 

elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel 

eltávolítható szurokréteg kiégetése külön 

egyezetetés alapján 

Me. 
Díj  Ft / 

Alkalom 

  

db 6000 

2.2 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel 

rendelkező tüzelőberendezések égéstermék 

elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása db 1020 

2.3 A 10.000 cm2 feletti járat kereszt-metszetű 
fm 1800 

      
    

   3.) A 2012. évi XC. Tv. 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok  

          

 

3.1  Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. 

Díj  Ft / 

Alkalom 

3.1.1 ENH,ENT,ET, db 2520 

3.1.2 EZH,EZT, db 3480 

3.1.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1200 

3.1.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 7800 

3.1.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 10200 
 

3.2  Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék 

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. 

Díj  Ft / 

Alkalom 

3.2.1 ENH,ENT,ET, db 4020 

3.2.2 EZH,EZT, db 6000 

3.2.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 2100 

3.2.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 12000 

3.2.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 15000 
 

3.3 Tüzelőanyag váltás,tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az 

üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék elvezetők vizsgálata 

  Égéstermék elvezető jele Me. 

Díj  Ft / 

Alkalom 



 

 

 

 

3.3.1 ENH,ENT,ET, db 2520 

3.3.2 EZH,EZT, db 3480 

3.3.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1200 

3.3.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 7800 

3.3.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 10200 
 

3.4  Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül 

       helyezését, illetve az égéstermék elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 

 

  Égéstermék elvezető jele Me. 

Díj  Ft / 

Alkalom 

3.4.1 ENH,ENT,ET, db 2040 

3.4.2 EZH,EZT, db 2760 

3.4.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 900 

3.4.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 6300 

3.4.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 8160 

          

3.5 Kiszállás Me. 

Díj  Ft / 

Alkalom 

1/fő 3000 

4.)  A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 

              Me.   Díj Ft / Alkalom 

4.1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén db 11200 

4.2 

Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység 

esetén     db 22400 

4.3 

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 

épületenként 
db 33600 

4.4 Épület központi kéménnyel 60-140 KW     db 22400 

4.5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 KW felett 
db 28000 

4.6 Helyszíni szaktanácsadás ( további kiszállási díj terheli) db 11200 

    

 A díjak nettó értékek, azokat a mindenkori ÁFA terheli.   

 

 



 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

63/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában, továbbá a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) 

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

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

 

 

1. § 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 38/1997. 

(XI.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek 

bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetőleg 

egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezártak.” 

 

2. § 

A R. 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A LÁNGŐR '94 Kéményseprőipari és Tüzeléstechnikai Kft. 2012. december 21-től 2013. 

június 30-ig jogosult és köteles a rendelet hatálya alá tartozó kéményseprőipari közszolgáltatást 

rendszeresen ellátni Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén.” 

 

3. § 

 

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

„4. § 

A szolgáltató köteles az ingatlan tulajdonosát a közszolgáltatás végzéséről a munka 

megkezdése előtt kellő időben - de legalább 8 nappal megelőzően - írásban vagy hirdetmény 

útján, illetve a helyben szokásos módon értesíteni.” 

 

 

4. § 

 

A R. Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 



 

 

 

 

 

5. § 

(1) Jelen rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. január 1-jén lép 

hatályba.  

(2) Jelen rendelet 2. §-a 2012. december 21-én lép hatályba.  

(3) 2013. január 1-jén hatályát veszti a R.  3. § (3) bekezdése és az 5. § (3) és (7) bekezdése. 

(4) Jelen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a 63/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelethez 

„Melléklet a 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 

 

 

2013. évi zalaegerszegi nettó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzék 

       1.)  2012 évi XC. Tv. 6.§ (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott 

tevékenységek díjai 

Sorszám 
Égéstermék  elvezető 

jele  
Me. Díj  Ft / alkalom 

1.1 ENHS db 1363 

1.2 ENHG db 1450 

1.3 ENTS db 1508 

1.4 ENTG db 1566 

1.5 EZHS db 1175 

1.6 EZHG db 1450 

1.7 EZTS db 1508 

1.8 EZTG db 1566 

1.9 KNHS fm 682 

1.10 KNHG fm 609 

1.11 KNTS fm 798 

1.12 KNTG fm 696 

1.13 KZHS fm 682 

1.14 KZHG fm 609 

1.15 KZTS fm 798 

1.16 KZTG fm 696 

1.17 NNHS fm 972 

1.18 NNHG fm 812 

1.19 NNTS fm 1030 

1.20 NNTG fm 841 

1.21 NZHS fm 972 

1.22 NZHG fm 812 

1.23 NZTS fm 1030 

1.24 NZTG fm 841 

1.25 GNHS szint 856 

1.26 GNHG szint 841 

1.27 GZHS szint 856 

1.28 GZHG szint 841 

1.29 GZTS szint 1030 

1.30 GZTG szint 1044 

1.31 ET db 870 

1.32 KT fm 392 



 

 

 

 

1.33 NT fm 537 

1.34 GT szint 406 

 

2.) Megrendelésre kötelező tevékenységek a fenti közszolgáltatások sormunkán kívüli, 

megrendelésre történő elvégzése 

2.1 A sormunka keretében feltárt az égéstermék 

elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel 

eltávolítható szurokréteg kiégetése külön 

egyezetetés alapján 

Me. Díj  Ft / Alkalom 

  

db 5800 

2.2 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel 

rendelkező tüzelőberendezések égéstermék 

elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása db 986 

2.3 A 10.000 cm2 feletti járat kereszt-metszetű 
fm 1740 

      
    

   3.) A 2012 évi XC. Tv. 6 § (2.) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok  

 

3.1  Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.1.1 ENH,ENT,ET, db 2436 

3.1.2 EZH,EZT, db 3364 

3.1.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1160 

3.1.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 7540 

3.1.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 9860 

          3.2  Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék 

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 

            Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.2.1 ENH,ENT,ET, db 3886 

3.2.2 EZH,EZT, db 5800 

3.2.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 2030 

3.2.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 11600 

3.2.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 14500 

          3.3 Tüzelőanyag váltás,tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén 

az üzembe helyezést megelőzően az érintettégéstermék elvezetők vizsgálata 

            Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 

3.3.1 ENH,ENT,ET, db 2436 



 

 

 

 

3.3.2 EZH,EZT, db 3364 

3.3.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 1160 

3.3.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 7540 

3.3.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 9860 

3.4  Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül 

helyezését, illetve az égéstermék elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 

  Égéstermék elvezető jele Me. Díj  Ft / Alkalom 
  

3.4.1 ENH,ENT,ET, db 1972 
  

3.4.2 EZH,EZT, db 2668 
  

3.4.3 GNH,GZH,GZT,GT, szint 870 
  

3.4.4 KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT, db 6090 
  

3.4.5 KZH,KZT,NZH,NZT, db 7888 
  

          
  

3.5 Kiszállás 
Me. Díj  Ft / Alkalom 

  
1/fő 2900 

  

          
  

4.)  A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok   

 
 

            
              Me.   Díj Ft / Alkalom 

  
4.1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén db 11200 

  

4.2 

Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység 

esetén     db 22400   

4.3 

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 

épületenként 
db 33600 

  

4.4 Épület központi kéménnyel 60-140 KW     db 22400 
  

4.5 

Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 KW 

felett 
db 28000 

  

4.6 

Helyszíni szaktanácsadás ( további kiszállási díj 

terheli) db 11200   

          
  

 

A díjak nettó értékek, azokat a mindenkori ÁFA terheli. 

  
  

 



 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

64/2012. (XII.27.) 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. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2. § 

 

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  64/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelethez 

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

 

ISKOLAFOGÁSZATI KÖRZETEK 

 

I. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

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

 Zrínyi Miklós Gimnázium (9-12. évf.) 

 

Általános Iskola: 

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

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

 Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor 

Székhelyiskola 

 

 

II. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény (9-12. évf.) 

 

Általános Iskola: 

 Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskola 

 Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola 

 Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény (1-8. évf) 

 

Óvoda: 

 Szent Család Óvoda 

 Kertvárosi Integrált Óvoda Csillag közi Székhelyóvoda 

 Kertvárosi Integrált Óvoda Napsugár utcai Tagóvoda 

 Landorhegyi Integrált Óvoda Landorhegyi úti Tagóvoda 

 Landorhegyi Integrált Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvoda 

 

 

III. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (9-

12. évf.) 

 Zala Megyei Művelődési, Képzési Központ és Szakiskola  

 

 

Általános Iskola: 

 Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

 Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa György Tagiskola 



 

 

 

 

 Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Intézet 

 Izsák Imre ÁMK  

 

Óvoda: 

 Izsák Imre ÁMK Óvoda  

 Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Kis utcai Székhelyóvoda 4 óvodai csoportja (volt Ady 

óvoda) 

 

 

 IV. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Csány László Közgazdasági Szakközépiskola 

 Páterdombi Szakképző Iskola Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Tagiskola 

 

Általános Iskola: 

 Nagykutas Általános Iskola  

 Zalaszentiván Általános Iskola  

 Teskánd Általános Iskola  

 ZMÖK Kiskorú és Felnőtt Fogyatékosok Otthona (18. éves korig) 

 

Óvoda: 

 Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda Petőfi Sándor utcai Tagóvoda  

 Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda Kosztolányi Dezső téri Tagóvoda 

 Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda Radnóti utcai Székhelyóvoda 

 Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Ságodi Óvodai Csoport 

 Teskándi Óvoda 

 Nagykutasi Óvoda 

 

 

V. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Kölcsey Ferenc Gimnázium (9-12. évf.) 

 

Általános Iskola: 

 Öveges József ÁMK  

 Kölcsey Ferenc Gimnázium (VI. osztályos gimn. (7-8. évf.)) 

 Nagykapornak 

 



 

 

 

 

Óvoda: 

 Öveges József ÁMK Óvoda 

 Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Mikes Kelemen utcai Tagóvoda 

 Landorhegyi Integrált Óvoda Bazitai Óvodai Csoport 

 Nagykapornaki Óvoda 

 Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda Szent László úti Tagóvoda 

 Zalaszentiváni Óvoda 

 Alsónemesapáti Óvoda 

 

 

VI. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Üzleti Szakközépiskola (School of Business) 

 Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Széchenyi István Tagiskola 

 

Általános Iskola: 

 Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola  

 Alsónemesapáti Általános Iskola 

 

Óvoda: 

 Landorhegyi Integrált Óvoda Ürhajós utca Székhelyóvoda 

 

 

VII. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Ganz Ábrahám 

Székhelyiskola  

 Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Munkácsy Mihály  

Tagiskola 

 Kodolányi J. Szakközépiskola 

 

 

IX. számú iskolafogászati körzet 

 

Középiskola: 

 Apáczai Csere János ÁMK (9-12. évf.)  

 Páterdombi Szakképző Iskola Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, 

Idegenforgalmi Székhelyiskola 

 Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Deák Ferenc  

Székhelyiskola 

 

Óvoda: 

 Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Kis utcai Székhelyóvoda (8 csoport) 



 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

65/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

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

 

 

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

törvény 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés d) 

pontjában, 47. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) 

bekezdésében, 44-45. §-ában, 46. § (3) bekezdésében, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 51. § 

(2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában, 59. § (2) 

bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 

84. § (2) bekezdésében, 120. § (1) bekezdés d) pontjában, 143. § (4) bekezdés a) pontjában, a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1) bekezdésében és 17. § (1) 

bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 

XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és 10/A. § (3) bekezdésében, valamint az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:  

 

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

szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) bevezető részének második 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„Az önkormányzat, annak választott testülete, bizottságai, tisztségviselői és hivatala, valamint a 

településrészi önkormányzatok testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

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

valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelete alapján működnek.” 

 

2. § Az R. 1. § (3)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(3) Az önkormányzat hivatala: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  

 

(4) Az önkormányzat székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. 

     Az önkormányzat telephelyei: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. 

         8900 Zalaegerszeg, Ady utca 15.  

 

(5) Az önkormányzat illetékességi területe: Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási 

területe” 

 

3. § (1) Az R. 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(1) Az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt 

feladat- és hatásköröket.   

 

(2) Az önkormányzat által a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat törvény állapítja meg.” 

 



 

 

 

 

 

(2) Az R. 8. § (3) bekezdése bevezető rendelkezésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) Az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező feladatain túlmenően – a 

közgyűlés vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy 

önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az 

önkormányzat az önként vállalt helyi közügy feladatellátásának mértékét és módját a 

feladatvállalást tartalmazó döntésében - önkormányzati rendeletben vagy közgyűlési 

határozatban - esetenként határozza meg. Az önként vállalt helyi közügyek finanszírozását az 

önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. Az önkormányzat helyi közügyek, valamint 

helyben biztosítható közfeladatok körében önként vállalt feladatai különösen:” 

 

(3) Az R. 8. § (3) bekezdése 19., 20., 25. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„19. a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ családi szertartások és rendezvények 

lebonyolítását végző irodájának fenntartásával egyes polgári szertartások és családi események 

méltó megrendezése és megünneplése,  

20. közszolgáltatási szerződés alapján a helyi közösségi közlekedés biztosítása, 

25. külön önkormányzati rendelet alapján helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetése 

szakmai tanácsadó testületként az épített környezettel kapcsolatos értékvédelem ellátása 

érdekében,” 

 

(4) Az R. 8. § (3) bekezdése az alábbi 30. ponttal egészül ki: 

„30. a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda fenntartása a turizmussal 

kapcsolatos feladatok ellátása, a turisták és a helyi lakosság sokoldalú turisztikai tájékoztatása 

érdekében.” 

 

(5) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A közgyűlés át nem ruházható feladat- és hatásköreit törvény állapítja meg.”   

 

4. § Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester indokolt esetben rendkívüli közgyűlést hívhat össze. A Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben a közgyűlést tizenöt napon 

belüli időpontra össze kell hívnia a polgármesternek a közgyűlés indokának, időpontjának, 

helyszínének és napirendjének meghatározásával. Ha a polgármester a kormányhivatal 

közgyűlés összehívására tett javaslatának és indítványának tizenöt napon belül nem tesz eleget, 

a közgyűlést a kormányhivatal hívja össze.” 

 

5. § Az R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A közgyűlés időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a polgármester legalább három 

nappal az ülés előtt a sajtó útján és a meghívónak az önkormányzat honlapján való 

közzétételével értesíti a lakosságot.” 

  

6. § Az R. 16. § (2)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„(2) A közgyűlés zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetekben. 

 

(3) A zárt ülésen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott 

személyek vehetnek részt. 

 

(4) A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés 

tartása esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott közgyűlési döntés is nyilvános. 



 

 

 

 

   

(5) A zárt ülés jegyzőkönyvébe a (3) bekezdésben meghatározott személyek tekinthetnek be 

azzal, hogy a zárt ülésre meghívott, valamint a nemzetiségi önkormányzat elnöke a zárt ülés 

jegyzőkönyvének kizárólag azon részébe tekinthet be, melyre meghívást kapott vagy melyen 

részt vehetett.”    

 

7. § Az R. 17. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:  

„A betöltetlen képviselői helyet és a kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség 

szempontjából betöltöttnek, valamint jelenlévőnek kell tekinteni.” 

 

8. § Az R. 19. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén a megválasztott képviselők több mint 

felének igen szavazata szükséges. Ennek hiányában a közgyűlés a javaslatot elutasította.”   

 

9. § Az R. 28. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(7) A közlöny IV. részében lehet közzétenni különösen a közgyűlés által elfogadott 

tájékoztatókat, a közalapítványok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait, 

a polgármester és a jegyző közleményeit, az önkormányzati pályázati felhívásokat.”  

 

10. § Az R. 40. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A közgyűlés döntéshozatalából a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvényben 

meghatározottak szerint kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy 

személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A személyes 

érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztó képviselőt a levezető elnök 

jegyzőkönyvben rögzített módon figyelmezteti.”       

     

11. § Az R. 46. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A bizottság ülését a bizottság elnöke készíti elő, hívja össze és vezeti. A bizottság elnöke 

engedélyezi a felszólalásokat, gondoskodik az üléseken a rend fenntartásáról, lebonyolítja a 

szavazást, kimondja a bizottság határozatát. A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet a 

bizottság elnöke és egy tagja írja alá.”  

 

12. § (1) Az R. 48. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[48. § Pénzügyi Bizottság 

(2) Vizsgálja] 

„c) az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, a 

pénzmaradvány felhasználását, visszatervezését,” 

 

(2) Az R. 48. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) Átruházott hatáskörben intézkedik az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó 

pályázat kiírásáról és dönt az önkormányzati biztos személyéről.”  

 

13. § Az R. 51. § (4) bekezdés l) és n) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

[51. § Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

(4) A Bizottság átruházott hatáskörei:] 

 „l) az óvodák felvételi körzetének megállapítása, 

n) a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 

önkormányzati rendelet alapján közzéteszi a pályázati kiírást, dönt a felsőoktatási 



 

 

 

 

ösztöndíjról, intézkedik a felsőoktatási ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről és a 

jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetéséről,”  

 

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

[A polgármester átruházott hatáskörei:] 

„n) Gondoskodik a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről, szükség szerinti 

módosításáról és megszüntetéséről, elfogadja az üzemeltetés, valamint a temetkezési 

szolgáltatás költségeinek megosztására vonatkozó számviteli szabályzatot.”   

 

15. § Az R. 68. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„68. § A jegyzőt pályázat alapján a polgármester nevezi ki határozatlan időre.” 

 

16. § Az R. 69. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„69. § A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”  

 

17. § (1) Az R. 72. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyző javaslatára az 

aljegyzőt a jegyző helyettesítésére és a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.”    

 
(2) Az R. 72. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 

esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátására a polgármester jelöli 

ki a képesítési feltételeknek megfelelő vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőt.”    

 

18. § Az R. 73. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„73. § A közgyűlés az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A hivatal szervezeti felépítését 

és működésének részletes szabályait a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.”  

 

19. § Az R. 77. § (1) bekezdés bevezető mondata és a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

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

a) jogszabályokban előírt módon és időben elkészíti az évközi, az év végi költségvetési 

beszámolót, az időközi költségvetési és mérlegjelentést, valamint a negyedéves pénzforgalmi 

információt és ezeket megküldi a Magyar Államkincstár részére.”    

 

20. § Az R. 78. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„78. § (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

 

(2) Az önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési 

támogatások felhasználását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 

meghatározott szervezetek is ellenőrizhetik.  

 

(3) A jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert 

működtetni, amely biztosítja az önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 



 

 

 

 

(4) A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés 

működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a 

nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. Az önkormányzat belső 

ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 

 

(5) Az önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a közgyűlés az előző év december 31-

ig hagyja jóvá. 

  

(6) Az önkormányzat teljes gazdálkodási területére kiterjedő pénzügyi ellenőrzést a Pénzügyi 

Bizottság a 48. §-ban foglaltak szerint látja el. 

 

(7) A jegyző az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről az Ellenőrzési Iroda útján 

gondoskodik.” 

 

21. § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

22. § (1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

  

(2) Hatályát veszti az R. 51. § (4) bekezdés d)-f) pontja.  

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. melléklet a 65/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelethez 

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

  

 

Az önkormányzat jelzőszámai 

 

Számlaszámok: 

11749008-15432704 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzforgalmi bankszámla Zalaegerszeg 

11749008-15432704-07180000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Fedezet Biztosítási számla, 

Zalaegerszeg 

11749008-15432704-06080000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Bérlakások értékesítési lebonyolítási 

számla, Zalaegerszeg  

11749008-15432704-05120000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Állami hozzájárulások elszámolási 

számla, Zalaegerszeg 

11749008-15432704-00930000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Társadalmi összefogással megvalósuló 

közműfejlesztési lebonyolítási számla, Zalaegerszeg 

11749008-15432704-03540000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla, 

Zalaegerszeg 

11749008-15432704-08970000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla, 

Zalaegerszeg 

11749008-15432704-08800000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyéb bevételek elszámolási számla, 

Zalaegerszeg 

11749008-15432704- 03610000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Bírság beszedési számla, Zalaegerszeg 

11749008 – 15432704- 03780000 

        Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Pótlék számla,  

        Zalaegerszeg 

1749008 – 15432704- 08660000 

        Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Termőföld bérbeadásából származó 

jövedelemadó számla Zalaegerszeg 

11749008- 15432704- 04400000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Idegen bevételek elszámolási számla 

11749008-15432704-06530000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Letéti Számla, Zalaegerszeg 

11749008-15432704-80030005 

- 80040004 

- 80050003 

- 80060002 

- 80070001 

- 80080000 

- 80090009 

- 80100005 



 

 

 

 

- 80110004 

Önkormányzati lakástámogatás kiegészítő hitelek számla, Zalaegerszeg 

11749008 – 15432704- 02130000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Vegyes elkülönített számla, 

Zalaegerszeg 

11749008 – 15432704- 10040007 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Céltámogatás lebonyolítási számla, 

Zalaegerszeg 

11749008- 15432704- 1010008 

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

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

valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla 

11749008-15432704- 10130005 

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

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

lakásos bérlakóház kialakításához a saját erő elkülönítésére, támogatás lehívására, valamint 

a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla 

11749008- 15432704 – 10140004 

A Széchenyi terv Lakásprogramja keretében támogatott Zalaegerszegen, a Kaszaházi 

területen közművesített építési telkek kialakítására, a saját erő elkülönítésére, támogatás 

lehívására, valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla 

11749008 -15432704-10160002 

A Széchenyi terv Lakásprogramja keretében támogatott bérlakásépítéshez – Átalszegett u. 

23/A. alatt - a saját erő elkülönítésére, a támogatás lehívására, valamint a beruházási 

számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla 

11749008- 15432704 – 10170001 

A Széchenyi terv Lakásprogramja keretében támogatott bérlakásépítéshez – Átalszegett  u. 

23/B. alatt - a saját erő elkülönítésére, a támogatás lehívására, valamint a beruházási 

számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla 

11749008- 15432704 – 10070004 

A helyi építészeti értékek védelmének finanszírozására szolgáló számla 

11749008- 15432704 – 10080003 

Környezetvédelemi alap kiadások finanszírozására szolgáló számla 

11749008- 24900155 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakásépítési alap számla 

11749008-15432704-03920000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata talajterhelési díj beszedési számla 

11749008-15432704-03470000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata államigazgatási eljárási illeték beszedési 

számla 

11749008-15432704-03090000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tartózkodási idő után idegenforgalmi 

adó beszedési számla 

11749008-15560263 

A Kohéziós Alapból elnyert támogatás és saját erő igénybevételével Zalaegerszeg és 

környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésének elkülönített 

finanszírozására szolgál 

11749008-15432704-10250000 

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

bevételei és kiadásai elkülönített nyilvántartására szolgáló számla 



 

 

 

 

11749008-15432704-10280007 

Zalaegerszeg TISZK HEFOP 3.2.2-P. Térségi Integrált Szakképző Központok Létrehozása 

elnevezésű pályázat (3.2.2.-P)pénzeszközeinek kezelésére szolgál.  

11749008-15432704-10290006 

Zalaegerszeg TISZK HEFOP 4.1.1.-P. Térségi Integrált Szakképző Központok 

Létrehozása elnevezésű pályázat (4.1.1.-P) pénzeszközeinek kezelésére szolgál 

11749008-15432704-10300002 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület-felügyelete által kivetett és 

befizetett helyszíni bírságok forgalmának lebonyolítására szolgál. 

11749008-15560263-08350000 

A Kohéziós Alap Projekt bevételi és kiadási pénzforgalmának lebonyolítására szolgál. 

11751494-35215886         

Zalaegerszeg MJV Devizaszámla 

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

történő kifizetésekre  szolgál. 

11749008-15432704-10380004 

 A Zeg. Göcseji u. 51.sz. társasháznál a Panel Plusz Hitelprogram keretében megvalósuló 

energiatakarékos felújítás bevételeinek és kiadásainak elszámolására szolgál. 

11749008-15432704-10440005 

 A Zeg. Tüttőssy u. 4-6. és a Berzsenyi u. 1-5. sz. társasháznál a Panel Plusz Hitelprogram 

keretében megvalósuló energiatakarékos felújítás bevételeinek és kiadásainak  

elszámolására  szolgál. 

11749008-15432704-10450004 

 A Zeg. Landorhegyi u. 14/A. sz. társasháznál a Panel Plusz Hitelprogram keretében 

megvalósuló energiatakarékos felújítás bevételeinek és kiadásainak elszámolására szolgál. 

11749008-15432704-10720008 

  Zalaegerszeg MJV „Inkubátorház”  

11749008-15432704-10740006 

  Zeg. Belvárosi kerékpárút Petőfi-Hunyadi u. 

11749008-15432704-10730007 

  Zeg. MJV. Belváros Rehabilitációs program 

11749008-15432704-10750005 

  Zalaegerszegi Isk. Informatikai fejl. 

11749008-15432704-10760004 

  Zeg. MJV Önkormányzata Kártya számla 

11749008-16898516     

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Pénzforgalmi 

bankszámla                            

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

 

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

színterek pályázat kiadásainak és bevételeinek elkülönített elszámolására szolgál. 

 

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

 

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

színterek pályázat kiadásainak és bevételeinek elkülönített elszámolására szolgál. 

 

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

 



 

 

 

 

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

elszámolására szolgál. 

 

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

 

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

együttműködések kialakítása pályázat kiadásainak és bevételeinek elkülönített elszámolására 

szolgál. 

 

 
 

Az Önkormányzat törzsszáma:  

734455 

 

Adóazonosító szám:  

15734453-2-20 

 

Statisztikai számjel:  

15734453-8411-321-20 

 

 

 

 

Szakfeladat besorolás 

 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

750000 Állat-egészségügyi ellátás 

813000 Zöldterület-kezelés 

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

842155  Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842421 Közterület rendjének fenntartása 

882111 Aktív korúak ellátása 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

 841112 Önkormányzati jogalkotás” 



 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

66/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, 

 intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti 

élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló  

 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 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. tv. 10. § (2) 

bekezdésében megfogalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél folyó munkahelyi 

étkeztetésről és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 3/1991. (III.7.) 

önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

2. § 

 

 E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



1. számú melléklet a   66/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelethez 

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

 

 

 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli  

nyersanyag normája: 

2013. évre 

 

Szociális intézmények 

 

1.    Bölcsődék 

(tízórai, ebéd, uzsonna)      333,- Ft/fő 

2. Idősek Klubjai  

(ebéd)                                    255,- Ft/fő 

3.       Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona 

(reggeli, ebéd, vacsora)      544,- Ft/fő 

4. Étkeztetés (ebéd)      255,- Ft/fő                              

 

 

         

Oktatási, nevelési intézmények 

 

 

1. Óvodai napközi otthon 

(tízórai, ebéd, uzsonna)     295 Ft/fő 

Felnőtt ebéd       265 Ft/fő 

 2. Általános iskolai napközi otthon 

  (tízórai, ebéd, uzsonna)      381 Ft/fő 

 3. Általános iskolai ebéd                                                237 Ft/fő 

                                    felnőtt ebéd                          265 Ft/fő 

 4. Középiskolai kollégium      610 Ft/fő 

5.  Középiskolai  ebéd ,  felnőtt ebéd    265,- Ft/fő” 



 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                                     67/2012. (XII.27.) 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    

16.636.458 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

Költségvetési  bevételek: 

- intézményi működési bevételek   2.968.723 eFt 

- közhatalmi bevételek  5.467.970 eFt 

- felhalmozási bevételek                1.047.370 eFt 

- kapott támogatás   4.915.642 eFt 

- TB alaptól átvett pénzeszközök  217.882 eFt 

- támogatás értékű bevétel                 1.969.871 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 19.385.833 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a     

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

 

(3)   Költségvetési kiadások: 

- személyi jellegű kiadások         5.763.611 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok         1.547.327 eFt 

- ellátottak pénzbeli juttatásai              96.658 eFt 

- dologi jellegű kiadások          5.639.726 eFt 



 

 

 

 

- működési  támogatások          1.408.691 eFt   

- kölcsönnyújtás             121.869 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 2.749.375 eFt-ban, ebből működési hiányt 672.666 eFt-

ban, a fejlesztési hiányt 2.076.709 eFt-ban állapítja meg. 

 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli 

bevételek: 

 

Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                          679.112 eFt 

          Felhalmozási célra:                                                                  1.398.997 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:     3.005.961 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 228.751 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az 

általános tartalék összege 3.000 eFt, a céltartalék összege 225.999 eFt. 

 

(6)   A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 4.011.613 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás 268.471 eFt, céltartalék összege 16.687 

eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 

  

(7)  A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 567.587 eFt-ban állapítja meg, melyből 

a felújítási célú pénzeszközátadás 100.270 eFt, céltartalék összege  494 eFt, célonkénti 

részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.” 

 

2. § 

 

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

 „(1)  Költségvetési szerveinek létszámkeretét 2.378,3 főben, a 12. számú mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá.” 

 

 



 

 

 

 

3. § 

 

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

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

 

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

módosul. 

 

                                                                         4. § 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

 

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

található 

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/1/9/5/7/9/doc_url/kozl_2012_12_27_mell.xls


 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

68/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete  

a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és 

szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló  

47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és 

szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § 

 

Jelen rendelet alkalmazásában a vízgazdálkodással összefüggő közfeladatok ellátása magában 

foglalja a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatással 

kapcsolatos feladatokat.”  

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 3. §-a, valamint a Rendelet címében a „valamint a közműves 

ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról” szóló szövegrész.  

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

69/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete  

a hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjairól szóló 

48/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 

törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjairól szóló 48/2004. (XII.03.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(1) Az az ingatlantulajdonos, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet alapján a 

hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, az abban meghatározott szabályok 

szerinti edényméretet, és ürítési gyakoriságot figyelembe véve az alábbi díjat köteles 

megfizetni: 

 

Edény 

(liter) 

szállítás 
elhelyezés 

(ártalmatlanítás) 

szelektív 

gyűjtés 
Teljes díj 

Ft/ürítés 

50 123 80 68 271 

80 161 106 90 357 

110-120 195 127 109 431 

240 392 257 219 868 

770 1.605 1.048 898 3.551 

1100 2.308 1.508 1.290 5.106 

4200 6.924 4.526 3.871 15.321 

 

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a hulladékkezelés díjára 

felszámításra kerül a mindenkori ÁFA.” 

 

2. § 
 

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. § 

 

A gazdálkodó szervezetek szilárd hulladék szállításának és ártalmatlanításának díja 

 

Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet alapján a 

hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, az abban meghatározott szabályok 



 

 

 

 

szerinti edényméretet, és ürítési gyakoriságot figyelembe véve az alábbi díjat köteles 

megfizetni: 

 

Edény 

(liter) 

szállítás 
elhelyezés 

(ártalmatlanítás) 
Teljes díj 

Ft/ürítés 

110-120 337 243 580 

240 658 528 1.186 

770 2.228 1.694 3.922 

1100 3.155 2.418 5.573 

4200 9.204 9.232 18.436 

 

 

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a hulladékkezelés díjára 

felszámításra kerül a mindenkori ÁFA.” 

 

3. § 

 

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A hulladékgyűjtő zsák díja természetes személyek részére: 414,- Ft + Áfa, gazdálkodó 

szervezetek részére: 580,- Ft + Áfa.” 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet 2012. december 31. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
 



 

 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 227/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

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

határidejű 356/2004/3., 17/2012., 44/2012/2., 80/2012/II., 139/2012.,  

160/2012/2., 167/2012/2., 177/2012., 182/2012/2., 188/2012., 189/2012., 

191/2012., 194/2012., 195/2012/2., 197/2012/2.,3., 200/2012/2.,3.,4., 205/2012., 

206/2012., 207/2012., 208/2012/I.,II., 209/2012., 210/2012., 212/2012., 

213/2012., 214/2012/I., 215/2012/I., 216/2012. számú közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 82/2010. (IV.22.) sz. határozatát 

az alábbiak szerint módosítja: A zalaegerszegi 080/2 hrsz-ú ingatlanból a 

25/2012. munkaszámú változási vázrajznak megfelelően kialakult 

zalaegerszegi 080/4 hrsz-ú, 526 m
2
 nagyságú közlekedési terület megnevezésű 

ingatlant jelöli meg. 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 289/2011. számú határozat 

VII.4. pontjának végrehajtási határidejét 2013. május 31. napjára módosította. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 200/2012. számú határozat 1.a. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. január 11. napjára módosította. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 115/2010. számú határozatát 

hatályon kívül helyezte. 

 

 

Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt 

pályázat elbírálása, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének 

szabályozásáról szóló 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 228/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Kötelező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatási tevékenység ellátása Zalaegerszeg közigazgatási területén 2012. 

december 21. napjától 2013. június 30. napjáig” nyilvános pályázati eljárásban a 

LÁNGŐR '94 Kft. (8900 Zalaegerszeg Hock J. u. 27.) ajánlattevőt hirdeti ki 

nyertesnek. 

 

A Közgyűlés a 2012. december 21-től 2013. június 30-ig terjedő határozott 

időtartamra kötendő közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő:  2012. december 21. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 



 

 

 

 

Tárgy: A város csapadékvíz elvezető létesítményeinek fenntartására a Zalavíz Zrt-vel 

kötött vállalkozási szerződés megszüntetése és a vízgazdálkodási közfeladatok 

ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának 

megállapításáról szóló 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 229/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zalaegerszeg város 

közigazgatási területén meglévő árvízvédelmi létesítmények, zárt rendszerű és nyílt 

csapadékvíz elvezető létesítmények tisztítási, fenntartási és helyreállítási munkáinak 

elvégzésére a Zalavíz Zrt-vel 2008. december 15. napján kötött vállalkozási 

szerződés 2012. december 31-i hatállyal közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről rendelkező okirat aláírására.    

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a KEOP 2.4.0/B pályázati konstrukció második 

fordulójában a „Zalaegerszeg, Búslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta 

szennyezés lokalizációja” tárgyú projektre 

 

ZMJVK 232/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az 

Önkormányzat a KEOP-2.4.0/B/10-11 kódszámú „Szennyezés lokalizációja 

települési szilárd hulladék-lerakók területén” tárgyú konstrukció megvalósítási 

szakaszára a „Zalaegerszeg, Búslakpusztai bezárt szilárd hulladéklerakó okozta 

szennyezés lokalizációja” tárgyú pályázati projekt benyújtásra kerüljön az alábbi 

projektköltségvetéssel: 

A projekt keretében elszámolható költségek becsült összege: bruttó 772.791.085 

Ft. 

A konstrukció bruttó finanszírozású, a támogatás intenzitása 100%. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 21. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 



 

 

 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy amennyiben 2015. 

június 30-ig a hatósági kötelezéssel előírt feladatokat teljeskörűen még nem 

teljesíti, a projekt befejezését követően a kármentesítést saját forrásból folytatja. 

A projektet követő utóellenőrzést a hatósági határozatban előírt határidőig 

szintén saját forrásból végzi. 

 

Határidő: 2015. július 1. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése 

 

ZMJVK 233/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező 

tartalommal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt 2013. január 1. 

napjától 2013. december 31. napjáig a ZALA-DEPO Kft-vel. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2013. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2013. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVK 234/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. 2013. évi 

előzetes üzleti tervét 1.417.760 eFt nettó árbevétellel és 1.587 eFt mérleg 

szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Gecse László ügyvezető   

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyvezető 2013. évi 

prémiumfeladatait a következők szerint állapítja meg: 

 

2.1. Az éves személyi alapbér 35 %-a fizethető ki prémiumként a tervben 

szereplő 1.417.760 eFt nettó árbevétel teljesítése esetén. Amennyiben a 

társaság a 1.417.760 eFt-os nettó árbevételt nem éri el, úgy a prémium 1 

%-kal csökken minden 200 ezer Ft-os alulteljesítés esetén; de minimum 

17,5 % kifizetésre kerül  



 

 

 

 

2.2. Az éves személyi alapbér 35 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a 

társaság székhelyén lévő javítóbázis földgáz alapú fűtésrendszerének 

megújuló energiaforrással működő (fahulladék tüzelésű) átalakítása esetén 

2.3.  Az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a 

depónián elhelyezett hulladék mennyiségének 10 ezer tonnával történő 

csökkenése esetén a 2012. évi tényadat és a 2013. évi tényadat 

viszonylatában. 

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

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. 

A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 %-os 

mértékű prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelő bizottság javaslata 

alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 

2013. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2013. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2013. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása, az alapító okirat módosítása 

 

ZMJVK 235/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 2013. 

évi előzetes üzleti tervét 611.498 eFt nettó árbevétellel és -9.838 eFt mérleg 

szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth István ügyvezető   

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyvezető 2013. évi 

prémiumfeladatait a következők szerint határozza meg: 

 

2.1. Az éves személyi alapbér 35 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a 

tervben szereplő 611.498 eFt nettó árbevétel teljesítése esetén, további 1 % 

minden 200 ezer Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 10 % erejéig. 

Amennyiben a társaság a 611.498 e Ft-os nettó árbevételt nem éri el, úgy a 

prémium 1%-kal csökken minden 200 ezer Ft-os alulteljesítés esetén; de 

minimum 17,5% kifizetésre kerül.  

2.2. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki a 

Csipke Parkolóház generálta, tervben szereplő, -9838 e Ft adózás előtti 

eredmény elérése esetén, további 1 % a negatív eredménynek minden 100 

e Ft-tal történő mérséklése esetén, maximum 5 % erejéig. Amennyiben a -

9838 e Ft-os adózás előtti eredményt a társaság nem éri el, úgy minden 



 

 

 

 

100 e Ft-tal történő alulteljesítése 1 %-os prémiumcsökkentést generál, de 

minimum 10% kifizetésre kerül.  

2.3. A társaság továbbá vizsgálja meg a város fizetőparkoló rendszerét, különös 

tekintettel a költséghatékonyabb technikai, illetve műszaki megoldásokra, 

az érmeforgalom csökkentésére, a készpénzkímélő technika bevezetésére. 

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

kifizetésre. 

2.4. Az egyéni választókerületekben szervezett lakossági akciókhoz a társaság 

anyagi és technikai támogatást nyújtson, aktívan működjön közre a 

„Virágos Zalaegerszegért” pályázat lebonyolításában és a „Virágos 

Magyarország” pályázatában. 

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

kifizetésre. 

 

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 

2013. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Városgazdálkodási 

Korlátolt Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich u. 26., cégjegyzékszáma. 20-09-061069, adószáma: 11340908-2-20) 

alapítója a társaság Alapító Okiratát 2012. december 20. napjától az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

I./  Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2./ A társaság székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26. 

Telephelyei: 8900 Zalaegerszeg, Körmendi u. 39. 

     8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. 2. 

  8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 19-23. 

  8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 16/A. 

  8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 14. 

  8900 Zalaegerszeg, Kiserdei u. 1. 

  8900 Zalaegerszeg, Gébárti u. 144. 

  8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10-22. 

  Zalaegerszeg belterület 2293/6/A/1. hrsz. 

  Zalaegerszeg belterület 2293/6/A/2. hrsz. 

  Zalaegerszeg belterület 2293/6/A/3. hrsz. 

  Zalaegerszeg belterület 2293/6/A/4. hrsz. 

  Zalaegerszeg belterület 2293/6/A/5. hrsz. 

  Zalaegerszeg belterület 2293/6/A/7. hrsz. 



 

 

 

 

 

Fióktelepei: 8960 Lenti, Kossuth L. u. 6. 

 8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 8.” 

 

II./ Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az ügyvezetőt a 

változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 

 

Határidő:  2013. január 19. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

    felkérésre: Horváth István ügyvezető 

 

 

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2013. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2013. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása, az alapító okirat módosítása 

 

ZMJVK 236/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2013. évi előzetes 

üzleti tervét 254.663 eFt nettó árbevétellel és 421 e Ft adózás előtti eredménnyel 

elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyvezető 2013. évi 

prémiumfeladatait a következők szerint állapítja meg: 

2.1.  Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium fizethető ki 

pozitív adózás előtti eredmény elérése esetén. 

2.2.  Az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti tervben szereplő 254.663 eFt nettó árbevétel teljesítéséért, további 

1% minden 200 ezer forintos túlteljesítés esetén, maximum 5 % erejéig. 

Amennyiben a társaság a 254.663 e Ft-os nettó árbevételt nem éri el, úgy a 

prémium 1%-kal csökken minden 200 ezer Ft-os alulteljesítés esetén; de 

minimum 15 % kifizetésre kerül  

2.3. Az önkormányzati tulajdonú bérleményekkel összefüggő kintlévőségek 

növekedési ütemének további lassítása. Ha 2013. évben a tartozások 

növekedési üteme nem haladja meg a 2012. évit, akkor az éves prémium 

25 %-a fizethető ki, minden további 1 %-os csökkenés esetén 3 % 

prémium fizethető, maximum az éves prémium 15 %-áig. 

2.4.  Telephely hasznosítási lehetőségeinek kidolgozásáért az éves prémium 5 

%-a fizethető ki. 

 



 

 

 

 

A prémium alapja az éves alapbér 100 %-a, a feladatok időarányos teljesítése esetén 

év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a 

felügyelő bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri 

a polgármestert, hogy a 2013. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2012. december 31.  

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlése, mint a Lakáskezelő, Építőipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kert 

u. 39.; cégjegyzékszáma: 20-09-060878; adószáma: 10711732-2-20) alapítója a 

társaság Alapító Okiratát 2012. december 20. napjától az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. Az Alapító Okirat 8./ pontjának   

„Az önkormányzat által a lakások kezelésére létrehozott gazdasági társaság 

gyakorolja az 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet szerinti jogokat 

és teljesíti a kötelezettségeket, valamint ellátja az ezekkel kapcsolatos 

feladatokat a bérleti szerződés megkötésétől annak megszűnéséig. 

A bérleti jogviszony megszűnése után is az önkormányzati tulajdonban álló 

lakás kiürítésével, használatával kapcsolatos jogvitákban a LÉSZ Kft. jogosult a 

perindításra. 

Az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó közjegyzői okiratba foglalt bérleti 

szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével, felmondásával 

kapcsolatos ügyekben az ügyvezető akadályoztatása esetén a következő 

személyek jogosultak önállóan aláírni: 

Vargáné Horváth Piroska gazdasági vezető, 

Pais Kornél műszaki vezető. 

  

Az alapító a társaságot a fentiekben meghatározott tevékenységi körökben 

foglalt feladatok ellátása, ezen belül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a játszótéri eszközök 

biztonságosságáról szóló 78/2003. (IX. 27.) GKM rendelet 7. §-ban 

meghatározott feladatok – az önkormányzat tulajdonában álló játszótéri 

eszközök üzemeltetésének, karbantartásának, balesetveszélyessé vált eszközök 

esetén a használat megakadályozásának, az eszközök szükséges kijavításának, 

továbbá karbantartási és ellenőrzési terv készítésének – ellátása céljából hozza 

létre.” szövegrésze helyébe 

„Az önkormányzat által a lakások kezelésére létrehozott gazdasági társaság 

gyakorolja az 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet szerinti jogokat 

és teljesíti a kötelezettségeket, valamint ellátja az ezekkel kapcsolatos 

feladatokat a bérleti szerződés megkötésétől annak megszűnéséig. 

A bérleti jogviszony megszűnése után is az önkormányzati tulajdonban álló lakás 

kiürítésével, használatával kapcsolatos jogvitákban a LÉSZ Kft. jogosult a 

perindításra.  

Az alapító a társaságot a fentiekben meghatározott tevékenységi körökben 

foglalt feladatok ellátása, ezen belül a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában 



 

 

 

 

foglaltakra tekintettel, a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. 

(IX. 27.) GKM rendelet 7. §-ban meghatározott feladatok – az önkormányzat 

tulajdonában álló játszótéri eszközök üzemeltetésének, karbantartásának, 

balesetveszélyessé vált eszközök esetén a használat megakadályozásának, az 

eszközök szükséges kijavításának, továbbá karbantartási és ellenőrzési terv 

készítésének – ellátása céljából hozza létre.”szövegrész lép. 

 

Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt az alapító okirat módosításával kapcsolatosan 

szükséges minden további intézkedés megtételére, a polgármestert a dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő:  2013. január 19. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

               felkérésre: Pais Kornél ügyvezető igazgató 

 

 

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2013. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása, a 2012.évi üzleti terv valamint az ügyvezető 2012. 

évi  prémiumfeladatainak módosítása, az alapító okirat módosítása 

 

ZMJVK 237/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2013. 

évi előzetes üzleti tervét 99.556 eFt nettó árbevétellel, 100.614 eFt egyéb 

bevétellel és 176 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri 

az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető      

 

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

ügyvezetőjének 2013. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2.1. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium vagy annak 

arányos része fizethető ki az üzleti tervben szereplő 203.170 e Ft összes 

bevétel teljesítése esetén, további 1 % minden 200 e Ft-os túlteljesítés 

esetén, maximum 10 % erejéig. A 203.170 e Ft-os összes bevétel minden 

200 e Ft-os alulteljesítése a prémium 1%-os csökkenését vonja maga után 

úgy, hogy az éves személyi alapbér legalább 10%-a kifizetésre kerül. 

2.2. Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti tervben szereplő 176 e Ft mérleg szerinti eredmény teljesítése 

esetén, további 1 % minden 100 e Ft-os túlteljesítés esetén, maximum 10% 

erejéig. A 176 e Ft-os mérleg szerinti eredmény minden 100 e Ft-os 



 

 

 

 

alulteljesítése a prémium 1%-os csökkentését eredményezi, de legalább az 

éves személyi alapbér 5%-a kifizetésre kerül. 

2.3. A 2013. évi közfoglalkoztatás hatékony megszervezése, az üzleti tervben 

szereplő 175 fő munkába állítása, a finanszírozás megteremtése esetén az 

éves prémiumalap 10 %-a, vagy annak arányos része fizethető ki.  

2.4. Foglalkoztatási pályázati pénzeszközök elnyerése esetén minden 

pályázaton nyert 1 millió forint után a prémiumalap 1 %-a, vagy annak 

arányos része fizethető ki, legfeljebb 20 %-os mértékig. 

 2.5.  A Kontakt Nonprofit Kft. üzleti munkaerő-kölcsönzési ágazati 

tevékenységének hatékony működtetése, szakmai felépítése esetén az 

ügyvezető részére az éves prémiumalap 10 %-a fizethető ki.  

2.6. A város területén, valamint településrészi önkormányzatoknál – képviselői 

egyeztetések után - külön díjazás nélkül, kommunális és köztisztasági 

feladatok megfelelő ellátásának megszervezése esetén az éves 

prémiumalap 10 %-a fizethető ki.  

 

Prémiumként az éves alapilletmény 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, 

ha az ügyvezető a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok idő- és részarányos 

teljesítése esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % prémiumelőleg 

fizethető ki. A prémium évközi kifizetését a felügyelő bizottság értékelő javaslatára a 

polgármester engedélyezi. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése - a 68/2012. (V.10.) sz. 

határozatának 4. pontjával jóváhagyott -, a Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi 

üzleti tervének módosítását 106 839 eFt nettó árbevétellel és 26 717 eFt anyagi 

jellegű ráfordítással elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  felkérésre: Aladi Gusztáv ügyveztő 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 267/2011. (XII.21.) sz. 

határozatának 2.1.-2.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

2.1.  Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium vagy annak 

arányos része fizethető ki 202.841 e Ft összes bevétel (nettó árbevétel + 

egyéb bevételek) teljesítése esetén, további 1 % minden 400 e Ft-os 

túlteljesítése esetén, maximum 10 % erejéig. 

2.2.  Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti tervben szereplő – 18.997 e Ft mérleg szerinti eredmény teljesítése 

esetén, további 1 % minden 100 e Ft-os túlteljesítés esetén, maximum 10% 

erejéig.  



 

 

 

 

2.3.  A Kontakt Nonprofit Kft. üzleti munkaerő-kölcsönzési ágazati 

tevékenységének elindítása, szakmai felépítése esetén az ügyvezető részére 

az éves prémiumalap 10 %-a fizethető ki.  

 

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

módosításáról tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kontakt Humán Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51., 

cégjegyzékszáma: 20-09-069693, adószáma: 20271017-2-20) alapítója, a 

társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 1.1. pontja – jogszabályváltozás miatt – kibővül az Alapító 

képviseletére jogosult személy anyja születési nevével, az Alapító 

törzsszámával, továbbá az időközben módosult statisztikai számjel kerül 

feltüntetésre a következők szerint: 

 

 „Anyja születési neve: Vizsy Irén” 

 „Statisztikai számjele: 15734453-8411-321-20” 

 „Törzsszám: 734455” 

 

2. Az Alapító Okirat 2.2. pontjából törlésre kerül a „8790 Zalaszentgrót, Csány 

L. u. 2.” alatti fióktelep. 

 

3. Az Alapító Okirat 2.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„2.3. A társaság célja: A munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése és a 

munkanélküliség kezelése. Nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül a 

Zalaegerszeg városban megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése, a tartós 

munkanélküliség kezelése, a munkanélküliek munkavállalási lehetőségének 

bővítése a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény szerinti közfoglalkoztatás, valamint az azon túlmutató 

foglalkoztatás széleskörű biztosításával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott, a foglalkoztatás 

megoldásában való közreműködés helyi közszolgáltatási feladatkörből adódó 

társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében. 

A társaság jellege: Közhasznú szervezet, mivel közhasznú tevékenysége során 

olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 8. § (4) bekezdés a) 

pontja (a helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 

feladatainak ellátása során külön jogszabályban meghatározott 

közfoglalkoztatást szervez) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdése (a települési önkormányzat feladata a helyi 

közszolgáltatások körében különösen: közreműködés a foglalkoztatás 



 

 

 

 

megoldásában), 2013. január 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 12. pontja (a helyi 

közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: helyi közfoglalkoztatás) alapján – 

tekintettel a 15. § rendelkezéseire is (A helyi önkormányzat feladat- és 

hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – 

biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba 

történő bevonását.) –, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) 

önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdés 12. pontja (közreműködés a 

foglalkoztatás megoldásában) alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának kell gondoskodnia. 

A társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az 

évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a 

társaság közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. 

Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is 

nyilvánosságra hozza. 

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő 

okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végezhet. 

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 

okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja. 

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól 

független, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.” 

 

4. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. A társaság tevékenységi köre 

3.1. Főtevékenység: 

7810 ’08 Munkaerő- közvetítés 

 

3.2. Egyéb tevékenységi körök: 

7820  ’08 Munkaerő-kölcsönzés 

8130 ’08 Zöldterület kezelés 

0220 ’08 Fakitermelés 

0240 ’08 Erdészeti szolgáltatás 

3700 ’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

3811 ’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

8129 ’08 Egyéb takarítás 

9499 ’08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

9609 ’08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 

8230 ’08. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8899 ’08 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

3.3.    A társaság által végzett vállalkozási tevékenységek: 

 

7820 ’08 Munkaerő-kölcsönzés 



 

 

 

 

 

3.4.  Közszolgáltatási szerződések, amelyek alapján a társaság a 2.3. 

pontban hivatkozott közhasznú tevékenységét ellátja: 

 

Szerződő fél 
Szerződés tárgya, közhasznú 

tevékenység megnevezése 
Szerződés kelte 

Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Zalaegerszeg, Széchenyi téri 

nyilvános illemhely üzemeltetése 
2012.02.01 

Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Közcélú foglalkoztatás 

megvalósítása 
2012.02.01 

Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Zalaegerszeg Város közút és járda 

szegélyezési feladatainak 

elvégzése 

2012.02.10 

Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 
munkaerő kölcsönzés 2012.04.26 

Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

tartós munkanélküliek időszakos 

munkalehetőségeinek 

megteremtetése, foglalkoztatás 

megszervezése 

2012.05.29 

Zalaegerszegi Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja 

munkaerő-piaci és foglalkoztatási 

információk nyújtása 
2012.05.30 

Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

önkormányzati tulajdonban lévő 

építményeken graffitik, falfirkák 

eltávolítása 

2012.06.01 

Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Zalaegerszeg Város 

közterületeinek speciális 

szennyeződés mentesítése, 

rágógumi eltávolítása 

2012.09.01 

Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

zalaegerszegi emlékművek 

szennyeződés mentesítése 
2012.10.25 

 

A Társaság közhasznú tevékenységeket (tartós) munkanélküliek bevonásával 

látja el, ezen közhasznú tevékenységet a helyi önkormányzat a külön törvényben 

meghatározott foglalkoztatási, 2003. január 1.-től a helyi közfoglalkoztatási 

feladatainak ellátásához kapcsolódóan végzi.  

 

Ezen közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályok írják elő: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 

évi IV. törvény (Flt.) 8. § (4) bekezdés a) pontja, 

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése 

(a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében 

különösen: közreműködés a foglalkoztatás megoldásában), 2013. január 1-

jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésének 12. pontja (a helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok különösen: helyi közfoglalkoztatás), a 15. §-a (A helyi 

önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben 

meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási 

jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.) 



 

 

 

 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 8. § (3) 

bekezdés 12. pontja (közreműködés a foglalkoztatás megoldásában). 

 /2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bek. a) pont/” 

 

5. Az Alapító Okirat 9.2. és 10.1. pontjában – jogszabályváltozás miatt – a 

„közhasznúsági jelentés” kifejezés „közhasznúsági melléklet”-re változik az 

alábbiak szerint: 

(9.2. pontban:) 

„- a mérleg megállapítása, az éves közhasznúsági melléklet elfogadása, továbbá 

az éves beszámoló jóváhagyása, amelyet egyszerű szótöbbséggel hagy jóvá,” 

 (10.1. pontban:) 

„- éves beszámolót, mérleget, vagyonkimutatást, közhasznúsági mellékletet 

készít és jóváhagyásra az alapító elé terjeszti, amely tartalmazza:” 

„Az éves közhasznúsági melléklet elfogadása után, abba bárki betekinthet, 

illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.” 

 

6. Az Alapító Okirat 10.1. pontja – jogszabályváltozás miatt – kibővül az 

ügyvezető születési helyével, idejével: 

„Születési hely, idő: Ajka, 1958. június 13.”  

 

illetve - szintén jogszabályváltozás miatt - az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és 

összeférhetetlenségi szabályok alábbi 8., és 9. bekezdése törlésre kerül, 

egyidejűleg, ezen szabályok a következő rendelkezésekkel egészülnek ki: 

(törlésre kerülő 8. és 9. bekezdés: ) 

„- a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését  követő 2 

évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a 

törlést megelőző naptári évben  a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő 

volt; 

- a közhasznú szervezet megszüntét követő két évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 

töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 

egyenlítette ki.” 

(ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok kiegészítése: ) 

„- a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig 

nem lehet más gazdasági társaságvezető tisztségviselője az a személy, aki a 

megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a 

törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, 

kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt; 

- nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - 

mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, 

kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező 

tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező 

eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. 

alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági 



 

 

 

 

határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem 

teljesítette; 

- nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a 

cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és 

jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette; 

-  nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a Gt. 

104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget; 

- A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző 

két évben legalább egy évig –, 

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az 

állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben 

az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- 

és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg 

törölte.” 

 

7. Az Alapító Okirat 12. pontjának az alábbi szövegrésze – jogszabályváltozás 

miatt – törlésre kerül: 

„Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja – a Kszt. alapján – az a személy, 

aki: 

- a vezető szerv elnöke, vagy tagja, 

- a közhasznú szervezettel a magbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban, vagy más munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

- - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve, 

- - az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.”, 

 

egyidejűleg a 12. pont az alábbi új összeférhetetlenségi szabályokkal egészül ki, 

valamint a Vincze Júlia felügyelő bizottsági tag neve Taba-Vincze Júlia névre 

módosul:  

„Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja – az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján - az a személy, aki: 

- a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, 

- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve, 

- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

A Gt. 38. §-ban szabályozott munkavállalói képviselet kivételével a gazdasági 

társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.” 

 



 

 

 

 

8. Az Alapító Okirat 13. pontja – jogszabályváltozás miatt – a könyvvizsgálóra 

vonatkozó alábbi összeférhetetlenségi szabályokkal egészül ki: 

„Nem lehet könyvvizsgáló – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. tv. alapján - az a személy, aki: 

- a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, 

- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve, 

- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.” 

 

9. Az Alapító Okirat 15.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezése lép: 

„15.1. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi 

viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV., a társaságnál 

foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire, valamint a 

munkaügyi kapcsolatokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

10. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az ügyvezetőt a 

változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 

 

Határidő:  2013. január 19. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

               felkérésre: Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2013. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2013. 

évi prémiumfeltételeinek megállapítása, az ügyvezető megbízatásának meghosszabbítása 

 

ZMJVK 238/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft. 

2013. évi előzetes üzleti tervét 92 000 eFt nettó árbevétellel, 59 000 eFt egyéb 

bevétellel és 5 700 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés 

felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 



 

 

 

 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft  

ügyvezetőjének 2013. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint állapítja meg: 

a)  A 2013. évre tervezett értékesítés nettó árbevételének elérése esetén az 

ügyvezető részére 4 havi juttatásának megfelelő prémium adható. További 

5 %-os növekedés esetén újabb egyhavi prémium adható. Az árbevétel 

minden 5%-os csökkenése a prémium 1 havi juttatásnak megfelelő 

összeggel való csökkentését vonja maga után, de 2 havi prémium minden 

esetben kifizetésre kerül. 

b)  Az egyéb bevételeknél jelentkező pályázati bevételek tervezett mértékének 

(10.000 eFt) elérése esetén az ügyvezetőnek 1 havi juttatásának megfelelő 

prémium adható. Továbbá, minden 4.000 eFt-os bevétel növekedés esetén 

újabb egy-egy havi prémium adható.Maximum 4 havi prémium adható ki. 

c)  Zalaegerszegi Televízió Kft. és a Kvártélyház Kft. által a város érdekében 

szervezett rendezvények száma nem csökkenhet a már elért minőségi 

színvonal mellett, az erre felhasználható önkormányzati forrás 

igénybevételének minden 5%-os csökkentése 1 havi juttatásnak megfelelő 

plusz prémiumot jelent, max. 2 havi prémium erejéig. Mindezt a város 

országos médiában való megjelenésének erősítésével érje el. 
 

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 2013. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 01. napjától  2017. 

december 31-ig terjedő határozott időre Tompa Gábort választja meg a 

Zalaegerszegi Televízió  Kft. ügyvezetőjévé. Személyi alapbérét havi bruttó 

400.000.- forintban állapítja meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő megbízási szerződés  aláírására. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 

 

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

adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 

 

Határidő:  2013. január 15. 

Felelős:     felkérésre: ügyvezető 

 

 

 



 

 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2013. évi előzetes üzleti terve, a 

vezérigazgató 2013. évi prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVK 239/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. 2013. évi előzetes üzleti tervét 138.096 eFt nettó árbevétellel és 90 eFt 

mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 

megtételére.    

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre  Oláh Gábor vezérigazgató 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a vezérigazgató 2013. évi 

prémiumfeladatait a következők szerint állapítja meg: 

2.1.  Az éves személyi alapbér 25 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti tervben szereplő 90 eFt-os adózott eredmény teljesítése esetén, 

további 1% minden 500 eFt-os túlteljesítése esetén maximum 5 % erejéig. 

A 90 e Ft-os adózás előtti eredmény alulteljesítése 100 e Ft-onként 1 %-os 

prémiumcsökkentést generál, de minimum 12,5 % kifizetésre kerül  

2.2.  Az éves személyi alapbér 15%-nak megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti tervben szereplő 138.096 eFt-os nettó árbevétel teljesítése esetén, 

további 1% minden 1 millió Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 5% 

erejéig. Amennyiben a társaság a 138.096  e Ft-os nettó árbevételt nem éri 

el, úgy a prémium 1%-kal csökken minden 1 millió Ft-os alulteljesítés 

esetén; de minimum 7,5% kifizetésre kerül  

2.3.  A Deák téri projekt kivitelezésének megkezdése, a munkaterület kivitelező 

részére történő átadása 2013. június 30-ig.  

 Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 10 %-a. 

2.4.  Az Inkubátorház bővítés kivitelezésének befejezése 2013. május 31-ig. 

 Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 20 %-a. 

2.5.  Az Inkubátorház bővítés kihasználtsága 2013. december 31-ig érje el a 

85%-ot. Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 10%-a. 

2.6. Minimum két telekértékesítés a város ipari parkjaiban, amelyek lehetnek 

társasági vagy önkormányzati tulajdonban is (déli, északi). 

Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 10%-a. 

 

Prémiumként az éves alapbér 100%-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha a 

vezérigazgató a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése 

esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50% prémiumelőleg fizethető ki. A 

prémium időarányos kifizetését a 2013-as üzleti év első felét követően a 

Felügyelő Bizottság javaslatára a polgármester engedélyezi. A közgyűlés felkéri 

a polgármestert, hogy a 2013. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az 

ügyvezetőt. 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 



 

 

 

 

 

 

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2013. évi előzetes üzleti terve 

 

ZMJVK 240/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2013. évi előzetes 

üzleti tervét 17.500 eFt nettó árbevétellel, 38.000 eFt egyéb bevétellel és 0 eFt 

mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

 

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2013. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 

2013. évi prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVK 241/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

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

Kft. 2013. évi előzetes üzleti tervét 232.494 eFt nettó árbevétellel, 76.450 eFt 

egyéb bevétellel és -21.353 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A 

közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  felkérésre Kugler László ügyvezető      

 

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

Kft. ügyvezetőjének 2013. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

2.1.  Az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti tervben szereplő -21.353 eFt adózás előtti eredmény teljesítése 

esetén, további 1% minden 400 eFt-os veszteségcsökkentés esetén, 

maximum 10% erejéig. Amennyiben a –21.353 e Ft-os adózás előtti 

eredménynél a társaság kedveezőtlenebb adózás előtti eredményt ér el, úgy 

az adózás előttti eredmény minden 400 e Ft-tal történő alulteljesítése 1 %-

os prémiumcsökkentést generál, de minimum 15% kifizetésre kerül  

 

2.2. Az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium fizethető ki az 

üzleti tervben szereplő 232.494.eFt nettó árbevétel teljesítése esetén, 

további 1% minden 400 eFt-os túlteljesítése esetén, maximum 10% erejéig 

. Amennyiben a társaság a 232.494  e Ft-os nettó árbevételt nem éri el, úgy 

a prémium 1%-kal csökken minden 400 ezer Ft-os alulteljesítés esetén; de 

minimum 15 % kifizetésre kerül  



 

 

 

 

 

2.3. A Sportcsarnokhoz kapcsolódó TAO-s pályázatok sikeres és eredményes 

megvalósítása  esetén az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelelő 

prémium fizethető ki. 

 Prémiumként az éves alapilletmény 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok idő- és 

részarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki. A prémium 2013-as évközi kifizetését a 

felügyelő bizottság értékelő javaslatára a polgármester engedélyezi. A 

közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi prémiumfeltételekről 

tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 
Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Zalavíz Zrt. részvényeinek értékesítése 

 

ZMJVK 242/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, a Zalavíz Zrt-ben lévő 1-1 db, 

egyenként 100.000,- Ft névértékű törzsrészvény névértéken történő értékesítéséhez 

Barlahida és Sávoly Község Önkormányzatai részére.  

 

A részvények értékesítésének feltétele, hogy amennyiben a jogszabályi környezet 

változása miatt a Zalavíz Zrt. szolgáltatóként való működése a vevő önkormányzatok 

területén ellehetetlenül, úgy a részükre értékesített részvények tulajdonjoga azok 

vételi árfolyamán visszakerüljön Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatához. A részvény értékesítés feltételét a részvény adásvételi 

szerződésekben rögzíteni szükséges.  

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a részvény adásvételi szerződések 

aláírására. 

 

Határidő:  2012. december 31.  

Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: A vízellátással és szennyvízelvezetéssel összefüggő 2013. évi fejlesztési és 

felújítási terv 

 

ZMJVK 243/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

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

Csatornamű Zrt-vel, mint vagyonkezelővel megkötött vagyonkezelési szerződés 

5.2. pontjának értelmében az önkormányzat víziközmű vagyonára vonatkozó 



 

 

 

 

2013. évi felújítási, illetve fejlesztési tervet az alábbiak szerint elfogadja, azzal 

hogy a fejlesztési terv víz és szennyvíz ágazatra vonatkozó konkrét fejlesztési 

céljai az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása után, 2013. 

február 28-ig lesznek meghatározva. 

 

2013 évi felújítási terv  

Sor-

szám 
Munka megnevezése 

Becsült 

költség eFt 
Megjegyzés 

  Víz ágazat 121 500   

1 Vízvezeték hálózat üzemelésének biztosításához szükséges felújítások 50 000   

  Tervezett felújítások     

2 Önkormányzattal egyeztetett útépítésekhez kapcsolódó felújítások 25 000   

3 A felújítási munkákhoz kapcsolódó tervezések  3 000   

4 Kutak felújítása 8 000   

5 
Jánkahegy tároló töltővezetékek (Zárda u. Transzformátor - 

Alsójánkahegyi u.) 
5 000 

110 fm  

D315KPE 

6 Zeg. Kazinczy tér NA 200 AC vezeték kiváltása 18 000 
200 fm  

D 225 KPE 

7 
Mártírok úti ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Eötvös u.-tól a 

Kazinczy térig - 170 fm) 
12 500 

170 fm  

D 160 KPE 

  Szennyvíz ágazat 28 500   

8 
Szennyvízelvezető hálózat üzemelésének biztosításához szükséges 

felújítások 
18 000   

  Tervezett felújítások     

9 
Kórház II. ütem. szennyvízvezeték rekonstrukció (Zrínyi u.-tól a 

Kosztolányi u.-ig) 
10 500   

  Összesen 150 000   

 

2013 évi fejlesztési terv  

Sor-

szám 
Munka megnevezése 

Becsült 

költség eFt 
Megjegyzés 

 1 Víz ágazattal kapcsolatos fejlesztések 76.000    

 2 Szennyvíz ágazattal kapcsolatos fejlesztések 124.000    

  Összesen 200 000   

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a 

határozatban foglaltakról értesítse. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy 2013. évi fejlesztési terv víz és 

szennyvíz ágazatra vonatkozó konkrét fejlesztési céljairól, illetve azok tervezett 

bekerülési költségeiről az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t értesítse. 

 

Határidő:  2013. február 28. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 



 

 

 

 

3.  A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy a 

határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő:  2013. március 14. 

Felelős:  felkérésre: Nagy András vezérigazgató 

 

 

Tárgy: Gébárti Szabadidőközpont fürdőlétesítmények üzemeltetését biztosító 

megállapodás jóváhagyása 

 

ZMJVK 245/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

THERMALPLUS Vagyonkezelő, Műszaki és Szolgáltató Kft, az AQUAPLUS 

Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft, a Kalor Zala Energiaszolgáltató Kft, 

valamint az Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Kft között, a 

Zalaegerszeg Gébárti Szabadidőközpontban lévő vízilétesítmények üzemeltetésére 

vonatkozó megállapodást. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötéséről 

gondoskodjon és felhatalmazza annak aláírására. A Közgyűlés felkéri a 

polgármestert az aláírt megállapodásnak a vízügyi hatóság részére történő 

megküldésére.  

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy:  Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés biztosítása Zalaegerszegen 

 

ZMJVK 246/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a ZMJVK 160/2012. (X.10.) 

sz. határozatával jóváhagyott, az önként vállalt feladatának ellátása érdekében a 

helyi menetrendszerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés 

keretében történő ellátására kiírt nyilvános pályázatot – a pályázatok 

elbírálásának előkészítésére létrehozott ad-hoc bizottság javaslata alapján, az 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képező döntéselőkészítő javaslatban foglaltak 

figyelembevételével – eredménytelennek nyilvánítja. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Zala Volán Közlekedési Zrt-t (8900 

Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.) a döntésről értesítse. 

 

Határidő:  2012. december 28.  

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 



 

 

 

 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásról 

szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (5) bekezdése alapján az ellátásért felelős 

önkormányzat nevében – az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével 

összhangban – az új eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de legfeljebb 

2 évre megbízza a Zala Volán Közlekedési Zrt-t a helyi menetrendszerinti 

közösségi közlekedési közszolgáltatás ellátásával.  

  

 A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt 

közszolgáltatási szerződést, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

önkormányzat nevében a közszolgáltatási szerződést aláírja. 

 

Határidő:  2012. december 28.  

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy:  Zala Volán Zrt-vel kötendő megállapodás a 2007. január 1. és 2012. december 

31. között felhalmozódott bevételekkel nem fedezett indokolt költségek rendezéséről 

 

ZMJVK 247/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a 

Zala Volán Zrt. indokoltan felmerülő, bevételekkel nem fedezett költségeinek 

ellentételezésével és jóváhagyja az előterjesztéshez mellékletként csatolt 

megállapodást.  

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármester, hogy a mellékletben csatolt 

megállapodást aláírja. 

 

3.  A Közgyűlés a mellékletben csatolt megállapodásban foglaltak alapján előzetes 

kötelezettséget vállal arra, hogy 2013. január 01. napjától tíz év alatt, 2022. 

május 31. napjáig kamatmentes részletfizetéssel megfizet a Zala Volán Zr.t 

részére 250 millió Ft-ot az alábbi ütemezés szerint:  

 2013. május 31. napjáig 25 millió Ft-ot,  

 2014. május 31. napjáig 25 millió Ft-ot, 

 2015. május 31. napjáig 25 millió Ft-ot, 

 2016. május 31. napjáig 25 millió Ft-ot, 

 2017. május 31. napjáig 25 millió Ft-ot; 

 2018. május 31. napjáig 25 millió Ft-ot, 

 2019. május 31. napjáig 25 millió Ft-ot, 

 2020. május 31. napjáig 25 millió Ft-ot, 

 2021. május 31. napjáig 25 millió Ft-ot, 

 2022. május 31. napjáig 25 millió Ft-ot. 

 



 

 

 

 

Határidő: 2. ponthoz: 2012. december 31. 

3. ponthoz: a 2013-2022. évig terjedő költségvetési rendeletek 

elfogadása 

Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Köztisztviselői teljesítmény-értékeléshez kiemelt célok meghatározása 

 

ZMJVK 248/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal számára 2013. 

évre az alábbi kiemelt célokat határozza meg: 

 

1. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi működése során az egyes szervezeti 

egységek és azokon keresztül a hivatal hatékony és jogszerű működésének 

biztosítása, a feladatok szabályszerű és szakszerű ellátása, az ügyintézés 

színvonalának javítása, a határidők megtartása.  
 

2. A testületi ülések előkészítésekor a törvényességi és tartalmi követelmények 

maradéktalan betartása, a testületi ülésekkel kapcsolatos végrehajtási feladatok 

határidőben történő ellátása.  

 

3. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során a folyamatos likviditás, a 

szabályszerűség, a hatékonyság és a takarékossági szempontok együttes 

érvényesítése. 

 

4. A hatósági ügyintézés során a törvényességi előírások betartása, ezen belül is 

az ügyintézési határidőknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szerinti megtartása, az ügyféli 

jogok érvényre juttatása és a polgárbarát közszolgálat megvalósítása. 

 

5.  Az önkormányzat számára kötelezően előírt szociális-, egészségügyi és 

sportfeladatok maradéktalan teljesítése, az egészségügyi alapellátás, a szociális 

alap- és szakellátás, a testnevelés és sport helyi rendszerének jó színvonalú 

biztosítása és működtetése. 

 

6. Az informatikai rendszerek működtetése során a városi portál 

naprakészségének biztosítása. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 

közötti kapcsolattartásban az informatika által biztosított lehetőségek 

kihasználása. 

 

7. Az állami és Európai Uniós támogatások megszerzése, a pályázati források 

szabályszerű felhasználása, valamint dokumentálása. A kockázatok előzetes 

átgondolása és követése a pályázati projektek tervezése és megvalósítása során. 

 



 

 

 

 

8. A belső és külső oktatások, képzések tervszerű, racionális és költségtakarékos 

megszervezése. A köztisztviselői menedzsment belső képzésével (módszertan, 

szemlélet) a stratégiai gondolkodásmód elterjedésének segítése. 

 

9. Kiemelt figyelmet kell fordítani a munkahelyteremtést, munkahelymegtartást 

és a foglakoztatás fokozását célzó törekvések támogatására. 

 

10. Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzat által meghirdetett Ökováros 

program megvalósításának elősegítésére, az ezzel kapcsolatos információ-

áramlás biztosítására, valamint a lakosság környezettudatos magatartásának 

kialakítására. 

 

11.  Az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében nagyobb figyelmet kell 

fordítani a kintlévőségek csökkentésére, a követelések behajtásának 

eredményességére. 

 

12. Az önkormányzat által elfogadott programokban, koncepciókban 

meghatározott, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott fejlesztési és 

városüzemeltetési feladatokat határidőre, a törvényességi, a célszerűségi, 

hatékonysági és költségtakarékossági szempontok figyelembevételével jó 

minőségben kell megvalósítani. 

 

13. A 2013. évi felügyeleti jellegű pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzések, a 

hivatali belső ellenőrzések alkalmával is elsődleges szempont kell, hogy legyen 

az ellenőrzés segítő, tanácsadó jellege. A költségvetések végrehajtásánál fontos 

a hatékonysági és takarékossági elemek erősítése. 

 

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

 

Határidő: 2012. december 31. az egyes köztisztviselői    

  teljesítménykövetelmények meghatározására 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző a köztisztviselők vonatkozásában 

  Gyutai Csaba polgármester a jegyző vonatkozásában 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. I. félévi munkatervének 

jóváhagyása 

 

ZMJVK 249/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. I. félévi munkatervét a 

mellékletnek megfelelően elfogadja azzal, hogy a 2013. június 20-i ülés tervezett 4.) 

napirendi pontja előkészítésében a Városi Idősügyi Tanács is részt vesz. 

 

A közgyűlés 2012. december 21. és 2013. január 30. között téli szünetet tart. 

 



 

 

 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:   2013. január 10. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Közterületek elnevezése 

 

ZMJVK 250/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  

  Zalaegerszeg 22292/11 hrsz-ú közterületnek Feltáró utca, 

  Zalaegerszeg  21535 hrsz-ú, valamint a Zalaegerszeg 012 hrsz-ú 

közterületeknek Pipahegyi út, 

  Zalaegerszeg 024 hrsz.ú közterületnek Kanizsai utca 

 elnevezést adja. 

 

A közterületek elnevezésének időpontja 2013. január 01. 

A közgyűlés felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2013. január 01. 

Felelős:      Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása 

 

ZMJVK 251/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

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

Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának megfelelően a Lakhatásért 

Közalapítvány részére hátrányos helyzetű családok adósságterheinek 

csökkentésére 500-500 eFt, mindösszesen 1.000.000,-Ft összegű támogatást 

nyújt a népjóléti ágazat „helyi lakásfenntartási támogatás”, valamint „egészséges 

városok mozgalom” költségvetési előirányzat terhére.  
 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő:   2012. december 30. 

Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 
 

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

Bizottság javaslatának megfelelően 80.000 Ft támogatást nyújt az Euroszínvonal 

Alapítvány részére Adventi karácsonyi Népi Hagyományőrző Kirakodó Vásár 

megrendezéséhez a kulturális ágazat városi rendezvények előirányzata terhére. 
 



 

 

 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő:   2012. december 30. 

Felelős:     Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciója 

 

ZMJVK 252/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város 2012-2015. évre vonatkozó Idősügyi Koncepcióját. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a koncepcióban foglalt feladatok folyamatos 

figyelemmel kísérésére, továbbá, hogy a koncepció céljainak megvalósításáról 

évente készítsen tájékoztatót, és azt terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: 2013. évi lakáshasznosítási terv 

 

ZMJVK 253/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi lakáshasznosítási tervet az 

alábbiak szerint elfogadja: 

S
o

rs
z.

: 
 B É R B E A D Á S 2013. évi terv 

J o g c í m e J e l l e g e  db % 

1. 
szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadás pályázat 

útján 
szociális 23 34 

2.  költségelven történő lakásbérbeadás pályázat útján költségelvű 18 27 

3.  piaci alapon történő lakásbérbeadás pályázat útján piaci 1 2 

4.  közgyűlés egyedi elbírálása alapján történő lakásbérbeadás                                         

 4.a)  szociális krízishelyzet alapján szociális 7 10 

 4.b)  egyéb esetben költségelvű 7 10 

5. bérlőkijelölési jog alapján történő lakásbérbeadás költségelvű 2 3 

6. nyugdíjasházi lakásbérbeadás szociális 5 7 

7. komfort nélküli lakásbérbeadás szociális 2 3 

8.  
nyugdíjasházból vagy szociális intézményből távozó személy 

részére történő lakásbérbeadás 
szociális 0 0 

9. lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő szociális 1 2 



 

 

 

 

megszüntetése esetén cserelakás biztosítása                            

10. városérdekből történő elhelyezés esetén cserelakás biztosítása 

 10.a)    szociális helyzet alapján szociális 1 2 

 10.b)    szociális rászorultság hiányában költségelvű 0 0 

Ö
ss

ze
se

n
 

Szociális helyzet alapján történő összes lakásbérbeadás 39 58  

Költségelvű összes lakásbérbeadás 27 40 

Piaci elvű összes lakásbérbeadás 1 2  

Összes lakásbérbeadás  67 100  

Közgyűlés egyedi döntése alapján történő lakásbérbeadás 14 20  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat útján hasznosítandó lakások esetén azok 

pályáztatásával összefüggő eljárásról gondoskodjon. 

  

Határidő:  2013. december 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Tárgy: A háziorvosi központi ügyelethez történő csatlakozás érdekében társulási 

megállapodás megkötése Zalalövő Város és Csöde Község Önkormányzatával 

 

ZMJVK 254/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezését és 

folyamatos biztosítását ellátja a feladat ellátással őt megbízó Zalalövő Város 

Önkormányzata részére 2012. december 31. napjától határozatlan időre.  

 A feladatellátást Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az 

Egészségügyi Alapellátási Intézménye útján biztosítja. 

 A közgyűlés a feladat-ellátási társulási megállapodást az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a 

megállapodás megkötéséről gondoskodjon és a társulási megállapodást az 

aláírását követő 15 napon belül küldje meg a megyei kormányhivatalnak. 

 

Határidő:  a megállapodás aláírására: 2012. december 31. 

   a megállapodás megküldésére: az aláírást követő 15 napon belül 

Felelős:  Dr. Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezését és 

folyamatos biztosítását ellátja a feladat ellátással őt megbízó Csöde Község 

Önkormányzata részére 2012. december 31. napjától határozatlan időre.  

 A feladatellátást Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az 

Egészségügyi Alapellátási Intézménye útján biztosítja. 



 

 

 

 

 A közgyűlés a feladat-ellátási társulási megállapodást az előterjesztés 2. sz. 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a 

megállapodás megkötéséről gondoskodjon és a társulási megállapodást az 

aláírását követő 15 napon belül küldje meg a megyei kormányhivatalnak. 

 

Határidő:  a megállapodás aláírására: 2012. december 31. 

   a megállapodás megküldésére: az aláírást követő 15 napon belül 

Felelős:  Dr. Gyutai Csaba polgármester 

 

3. A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjét, hogy a 

módosított működési engedélyt szerezze be, valamint gondoskodjon az Országos 

Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetével kötött 

együttműködés megállapodás módosításáról. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős:  elkérésre: Dr. Gácsné Dr. Lékai Katalin intézményvezető 

 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági 

Polgárőr Egyesülettel 

 

ZMJVK 255/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése - az előterjesztés mellékletét képező 

tartalommal - együttműködési megállapodást köt a Zalaegerszegi Városi 

Közbiztonsági Polgárőr Egyesülettel. 

  

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást 

aláírja. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a „Rendért” Zalai Közbiztonsági és 

Polgárőr Egyesülettel 

 

ZMJVK 256/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése - az előterjesztés mellékletét képező 

tartalommal - együttműködési megállapodást köt a „Rendért” Zalai Közbiztonsági és 

Polgárőr Egyesülettel. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást 

aláírja. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 



 

 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

ZMJVK 257/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 1-jei hatállyal 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Szervezeti 

és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) módosítását az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

1.  Az SzMSz bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet (a továbbiakban: Vásárcsarnok) jelen 

Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg az 

intézmény felépítését, feladatait és működésének részletes szabályait.” 

 

2.  Az SzMSz I. pontja (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok 

Gazdálkodási Szervezet főbb adatai) táblázatának negyedik és tízedik sora 

helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Működési köre: Zalaegerszeg közigazgatási területe a 

vásárokról és piacokról szóló 50/2004. 

(XII.03.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete alapján  

Az alapításáról rendelkező alapító 

okirat kelte, száma: 

Az alapítás időpontja: 

A hatályos alapító okirat kelte, 

száma: 

2006.04.06., ZMJVK 66/2006/1 (IV.06.) 

sz. határozata 

2006.04.06. 

2012. június 21., 

ZMJVK 114/2012. (VI. 21.) sz. 

határozata” 

 

3.  Az SzMSz III. fejezetének (A Vásárcsarnok tevékenysége) helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

 

„A Vásárcsarnok az alapító okiratban, valamint jelen szervezeti és működési 

szabályzatban az alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat nem 

haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel látja el, az alapító 

általános felügyelete mellett. 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az intézmény az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett 

tevékenységre is hasznosíthatja. 

 

Fő tevékenység: 



 

 

 

 

TEÁOR:   8412  Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb 

      szociális szolgáltatás     

       (kivéve: társadalombiztosítás igazgatása) 

Alaptevékenységi besorolás: 

Államháztartási szakágazat  841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások  

      igazgatása 

Szakfeladat:  

Alaptevékenység:  841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.  

      szolgáltatások 

Szolgáltatások jegyzéke: 

6820  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6832  Ingatlankezelés 

7311  Reklámügynöki tevékenység” 

 

4.  Az SzMSz V. fejezete (A Vásárcsarnok szervezeti felépítése, nyitvatartási 

rendje) alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

„A Vásárcsarnok nyitvatartási rendjét a vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII. 

03.) önkormányzatai rendelet 1. melléklete szabályozza.” 

 

5.  Az SzMSz VII. fejezete (A Vásárcsarnok gazdálkodása) negyedik és ötödik 

bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„A kötelezettségvállalást követően a kiadások teljesítése előtt a szakmai teljesítés 

igazolását és az érvényesítést az Ügyrendben meghatározott személyek végezhetik.  

A vásárcsarnok vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, 

belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési 

szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. 

A vásárcsarnok vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet 

minden szintjén érvényesülő - megfelelő 

a) kontrollkörnyezet, 

b) kockázatkezelési rendszer, 

c) kontrolltevékenységek, 

d) információs és kommunikációs rendszer, és 

e) nyomon követési rendszer (monitoring) 

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 

Az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó szabályzást külön belső szabályzat 

tartalmazza.” 

 

6.  Az SzMSz IX. fejezete (Záró rendelkezések) helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 

 

„Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 

Szabályzat 2013. január 1-jén lép hatályba. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei: 

1. számú függelék a szervezeti tagozódásról” 



 

 

 

 

 

7.  Az SzMSz Záradék része az alábbiakkal egészül ki: 

 

„A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése a 2012. december 20-i ülésén hozott …/2012. (XII.20.) sz. határozatával 

jóváhagyta. A módosítások 2013. január 1-jén lépnek hatályba.”    

 

8.  Az SzMSz 1. számú függeléke helyébe az alábbi szervezeti ábra lép:  

 

 



 

 

1. sz. függelék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Irányítási jog 

 



 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a Vásárcsarnok igazgatóját és a polgármestert a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat és 

annak záradéka aláírására.  

A közgyűlés felkéri a jegyzőt, valamint a Vásárcsarnok igazgatóját, hogy a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 

közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2012. december 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

  Dr. Kovács Gábor jegyző 

  felkérésre: Horváth István igazgató 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának, valamint 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

ZMJVK 258/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási 

Intézmény Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat) 2012. december 31. 

napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 

      Az alapító okirat első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép: 

  

 „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján az Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. 

rendelet 5.§-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító 

okiratot adja ki:” 

 

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

 

„2. Az intézmény 

szakmai egységei, telephelyei: 

 Orvosi rendelők 

- Május 1. u. 2/C. 

- Köztársaság útja 55. 

- Berzsenyi u. 13/A 

- Wlassics Gyula u. 13. 

- Ola u. 12. 

- Landorhegyi u. 8. 

- Nemzetőr u. 15. 



 

 

- Hegyalja u. 39. 

- Kinizsi u. 105. 

- Göcseji u. 53. 

- Landorhegyi u. 31. 

- Gazdaság u. 21. 

- Andráshida u. 5. 

- Mátyás király u. 16. 

- Gasparich u. 26. 

- Kölcsey u. 11. 

- Nemzetőr u. 34. 

- Köztársaság u. 55/A 

- Landorhegyi u. 4. 

Védőnői szolgálatok 

- Május 1. u. 2/C. 

- Ola u. 12. 

- Landorhegyi u. 8 

- Nemzetőr u. 15. 

- Hegyalja u 39. 

- Kinizsi u. 105. 

- Göcseji u. 53. 

- Andráshida u. 5. 

- Nemzetőr u. 34. 

-  Petőfi u. 21-25. 

Orvosi Ügyelet 

- Botfy u. 1.” 

 

Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„5. Az intézmény működési köre: Zalaegerszeg város közigazgatási területe 

 A háziorvosi szolgálat vonatkozásában 

ezen felül még: Kispáli, Nagypáli, 

Kiskutas, Nagykutas,Zalaboldogfa, - 

 A fogorvosi szolgálat vonatkozásában 

ezen felül még:  Alsónemesapáti, 

Babosdöbréte, Böde, Hottó, Kisbucsa, 

Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, 

Nagykutas, Orbányosfa, Pethőhenye, 

Teskánd,- 

 A védőnői szolgálat vonatkozásában 

ezen  felül még:   Zalaboldogfa,- 

Az ügyelet vonatkozásában ezen felül 

még: Alibánfa, Alsónemesapáti, 

Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, 

Becsvölgye, Bezeréd, Bocfölde, 

Boncodfölde, Böde, Bucsuszentlászló, 

Csatár, Csonkahegyhát, Dobronhegy, 



 

 

Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, 

Gősfa, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hottó, 

Iborfia, Kávás, Kemendollár, Keménfa, 

Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustánszeg, 

Lakhegy, Lickóvadamos, Milejszeg, 

Misefa, Nagykapornak, Nagykutas, 

Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, 

Nemeshetés, Nemesrádó, 

Nemessándorháza, Nemesszentandrás, 

Németfalu, Orbányosfa, Ormándlak, 

Ozmánbük, Pacsa, Padár, Pálfiszeg, 

Pethőhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, 

Pölöske, Pusztaszentlászló, Salomvár, 

Sárhida, Söjtör, Szentkozmadombja, 

Szentpéterúr, Teskánd, Tófej, 

Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, 

Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaháshágy, 

Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalaszentgyörgy, 

Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, 

Zalaszentmihály, Zalatárnok, 

Pusztaederics, Csöde községek, valamint 

Zalalövő város közigazgatási területe.” 

 

Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„7. Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési 

szerv. 

Az intézmény elsősorban szakmai célú 

költségvetési keretekkel rendelkezik, 

amelyek felett kötelezettségvállalási, 

teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 

A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges 

szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, 

ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi 

támogató feladatokat is – e célt szolgáló 

külön szervezeti egység nélkül – elláthat. 

 Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait 

az Egészségügyi Intézmények Gazdasági 

Ellátó Szervezete látja el.” 

 

Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

 „10. Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

 A kinevezési jogkör gyakorlója Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános 

pályáztatás alapján.  

 Az intézmény vezetőjének kinevezési 

időtartama a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.” 



 

 

 

Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„12. Alaptevékenysége:  

 

Koordinálja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkáját, 

szervezi és irányítja azok diagnosztikai és terápiás eszközparkjainak fejlesztését 

az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetén keresztül beszerzi 

az egészségügyi gépeket, eszközöket, megszervezi az ügyeleti ellátás rendjét, 

részt vesz az alapellátás költségvetésének tervezésében. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉG: 

 

TEÁOR’08: 8621 Általános járóbeteg-ellátás 

Szakágazati besorolás: 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

        

Szakfeladat: 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

Szakfeladat: 862301 Fogorvosi alapellátás 

Szakfeladat: 862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

Szakfeladat: 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

Szakfeladat: 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

Szakfeladat: 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 

Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„13. A feladat ellátására szolgáló vagyon adatai: 

Megnevezés Helyrajzi szám Területi adatok 

- Orvosi rendelő  

- Védőnői szolgálat 

Zalaegerszeg, Május u. 1. 2/C. 

 

876/6 

1.239 m
2
 földterületen 405 m

2
 

alapterületű ingatlan 

Orvosi rendelő 

Zalaegerszeg, Köztársaság útja 55. 

331/6 278 m
2
 földterületen 194 

m
2
alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 13/A 

2362/4 555 m
2
 földterületen 524  m

2
 

alapterületű ingatlan 

Orvosi rendelő 

Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13. 

2625/1/A 229 m
2
 földterületen 191 m

2
 

alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 

- Védőnői szolgálat 

Zalaegerszeg, Ola u. 12. 

4386/A társasházban lévő 299 m
2
  

alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 

- Védőnői szolgálat 

Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. 

4883 241 m
2
 földterületen 150 m

2
  

alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő  

- Védőnői szolgálat 

Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 15. 

704/1/A/15 társasházban lévő 89 m
2
 

alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 

- Védőnői szolgálat 

Zalaegerszeg, Hegyalja u. 39. 

745/34/A/3 társasházban lévő 147 m
2
 

alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 1927/32/A/101 társasházban lévő 117 m
2
  



 

 

- Védőnői szolgálat 

Zalaegerszeg, Kinizsi u. 105. 

alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő  

- Védőnői szolgálat 

Zalaegerszeg, Göcseji út 53. 

4909/4/A/81 társasházban lévő 271 m
2
 

alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 

Zalaegerszeg, Landorhegyi út 31.  

4983/13/A/44 társasházban lévő 167 m
2
  

alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 

Zalaegerszeg, Gazdaság u. 21. 

7141 1219 m
2
 földterületen 62 m

2
 

alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 

- Védőnői szolgálat 

Zalaegerszeg, Andráshida u. 5.  

7237 77 m
2
 alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 

Zalaegerszeg, Mátyás király u. 16. 

971/A/13 549 m
2
 földterületen 56,48 m

2
  

alapterületű  ingatlan 

- Orvosi rendelő 

Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.  

5033/3/A/17 63,5 m
2
 alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 

Zalaegerszeg, Kölcsey u. 11. 

 

2987/B/8 

80,29 m
2
 alapterületű ingatlan 

- Orvosi rendelő 

- Védőnői szolgálat 

Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 34. 

770/36/A/12 

770/36/A/11 

104 m
2
 

24 m
2
 alapterületű ingatlanok 

- Orvosi Ügyelet 

Zalaegerszeg, Botfy u. 1. 

3319/A 

3319/B 

340 m
2
 alapterületű ingatlan 

¼ rész garázs üzemű épület 

- Orvosi Rendelő 

Zalaegerszeg, Köztársaság u. 55/A. 

fszt.1. 

331/7/A/1 83 m
2   

alapterületű ingatlan 
  

- Orvosi Rendelő 

Zalaegerszeg, Köztársaság u. 55/A. 

fszt.2. 

331/7/A/2 83 m
2   

alapterületű ingatlan 

 

- Orvosi Rendelő 

Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 4. 

4880 147 m2 földterületen, 126 m2 

alapterületű ingatlan 

 

-  Védőnői szolgálat 

Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25. 

2245/2  10517 m2 földterületen 50 

m2 alapterületű ingatlan 

 

 

A vagyon tulajdonosa: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A vagyon kezelője: Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

A működés időtartama: az intézmény 1993. szeptember 1-jén kezdte meg 

határozatlan ideig tartó működését.” 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. december 28. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási 

Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) 2012. 

december 31. napjával a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

 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. december 31. 

Felelős:      Gyutai Csaba polgármester 

                 Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet, a Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda és a 

Landorhegyi Integrált Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

ZMJVK 259/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet  

alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat preambuluma: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 

Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 90. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító 

okiratot adja ki:” szövegrész helyébe 

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a 

Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8.§-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. 

rendelet 5.§-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 

ki:”szövegrész lép 

 

2. Az alapító okirat: 

„Az intézmény irányító és felügyeleti szerve: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe 

„Az alapító és a fenntartó, a működtető neve és székhelye: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép 

 

3. Az alapító okirat: 

„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, 

magasabb vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a 

végrehajtására kiadott, a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó 

egyes költségvetési intézményeknél alkalmazandó 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján.” 

szövegrész helyébe 

 

„Vezetőjének megbízási rendje: 

                        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.” szövegrész 

lép 

  

4. Az alapító okirat: 

„Az intézmény gazdálkodási besorolása: 
a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási 

jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül 

kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai 

ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” szövegrész 

helyébe 

 

 „Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

                                                                          szerv.” szövegrész lép 

 

5. Az alapító okirat: 

„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak” szövegrész helyébe 

 

„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

közalkalmazotti jogviszony, illetve polgári jogi jogviszony keretében foglalkoztatottak” 

szövegrész lép 

 

6. Az alapító okirat: 

„Fő tevékenysége: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 

intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 

Alaptevékenység: 

 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 üzleti vagy egyéb tranzakciók, ügyletek, bizonylatok nyilvántartásával, a pénzügyi, 

számviteli beszámolók elkészítésével vagy vizsgálatával, ellenőrzésével, 

könyvvizsgálatával és hitelesítésével; a könyveléssel, az egyéb számviteli 

szolgáltatásokkal, a személyi- és társasági jövedelemadó- és más bevallás készítésével, 

adótanácsadással, a bérszámfejtéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 a menedzsment és/vagy fizetésképtelen vállalkozás hitelezője számára végzett 

tanácsadással és segítségnyújtással és/vagy csőd és felszámolási eljárás végzésével 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési 

támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke 

jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. ” szövegrész helyébe 



 

 

 

 „Szakágazati besorolása: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási    

                    intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 

 

Alap szakfeladatai: 

 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai ” szövegrész lép 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosított okirat és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2012. december 28. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi II. számú Integrált Óvoda   

alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat preambuluma: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 

Belvárosi II. számú Integrált Óvoda számára a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek 

megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész helyébe 

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a 

Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép 

 

2. Az alapító okirat: 

„Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda” szövegrész helyébe 

„Az intézmény típusa:  Óvoda” szövegrész lép 

 

3. Az alapító okirat: 

„„Az intézmény irányító és felügyeleti szerve: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe 

 „Az alapító és a fenntartó, a működtető neve és székhelye: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép 



 

 

 

4. Az alapító okirat: 

„Az intézményvezetőjének kinevezési rendje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás a 

138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján a közalkalmazottakról szóló 1992. 

évi XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási intézményekben.” szövegrész 

helyébe 

 

„Vezetőjének megbízási rendje: 

                        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.” szövegrész 

lép 

 

5. Az alapító okirat: 

„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján gondoskodik 

az óvodai ellátásról.” szövegrész helyébe 

 

„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontja, 13. pontja 

és a 25. pontja alapján köznevelési intézményként gondoskodik a köznevelési feladatok óvodai 

ellátásáról.”szövegrész lép 

 

6. Az alapító okirat: 

„Az intézmény besorolása: 
a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

i szerv, 

a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény, 

a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv. Az 

intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett 

kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata 

ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes 

adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység 

nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági 

Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész helyébe 

 

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-

gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép 

 

7. Az alapító okirat: 

„Működési köre:” szövegrész helyébe 

„Illetékessége, működési köre” szövegrész lép 



 

 

 

8. Az alapító okirat: 

„A Belvárosi II. számú Integrált Óvoda székhelyintézménye: 

 Radnóti utcai Székhelyóvoda  Zalaegerszeg, Radnóti u. 1. 

 Tagintézményei: 
 1.) Petőfi utcai Tagóvoda   Zalaegerszeg, Petőfi u. 25-29. 

 2.) Kosztolányi D. téri Tagóvoda  Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 25.  

3.) Szent László úti Tagóvoda  Zalaegerszeg, Szent László u. 53. 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 430 fő” szövegrész helyébe 

 

„A Belvárosi II. számú Integrált Óvoda székhelye 
 Radnóti utcai Óvoda  Zalaegerszeg, Radnóti u. 1. 

 Tagintézményei: 
 1.) Belvárosi II. számú Integrált Óvoda Petőfi utcai Tagóvodája   

     Zalaegerszeg, Petőfi u. 25-29. 

 2.) Belvárosi II. számú Integrált Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvodája  

     Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 25.  

3.) Belvárosi II. számú Integrált Óvoda Szent László úti Tagóvodája  

     Zalaegerszeg, Szent László u. 53. 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 430 fő, ebből 

 1.) Radnóti utcai Óvoda    101 fő 

 2.) Petőfi utcai Tagóvoda            144 fő 

 3.) Kosztolányi D. téri Tagóvoda     129 fő  

4.) Szent László úti Tagóvoda 56 fő” szövegrész lép 

 

9. Az alapító okirat: 

„Az intézmény tevékenységi köre: 

 

Fő tevékenysége:   851020 Óvodai nevelés 

 

Alaptevékenység: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, 

akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk 

miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok 

valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet 

átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is 

magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 



 

 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 562917), 

 az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit (889101). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 óvodapedagógusok száma 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 

eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 

gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 

Fogyatékosság típusai: 

  Radnóti u. Székhelyóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   testi fogyatékos 

   autista 

Kosztolányi u. Tagóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   látásfogyatékos 

autista 

Petőfi u. Tagóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 

   hallásfogyatékos 

Szent László u. Tagóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

autista 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 

fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő 

felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 



 

 

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési 

támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű 

bevételi előirányzatokat és teljesítéseket. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést (562917), 

 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 

Kiegészítő tevékenység: 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 

 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott” 

éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma” szövegrész helyébe 

 

„Radnóti utcai Óvoda tevékenységei: 

Alaptevékenységei: 

Szakágazati besorolása:         851020 Óvodai nevelés 

 

Alap szakfeladatai: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Fogyatékosság típusai: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   testi fogyatékos 

   autista 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 



 

 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

További szakfeladatai: 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

         

Kosztolányi u. Tagóvoda tevékenységei: 

Alaptevékenységei: 

Szakágazati besorolása:         851020 Óvodai nevelés 

 

Alap szakfeladatai: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 

 Fogyatékosság típusai: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   hallásfogyatékos 

autista 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

További szakfeladatai: 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

Petőfi u. Tagóvoda tevékenységei:  

Alaptevékenységei: 

Szakágazati besorolása:         851020 Óvodai nevelés 

 

Alap szakfeladatai: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 Fogyatékosság típusai: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   látásfogyatékos 

autista 
  az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 



 

 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

További szakfeladatai: 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

 

Szent László u. Tagóvoda tevékenységei: 

Alaptevékenységei: 

Szakágazati besorolása:         851020 Óvodai nevelés 

 

Alap szakfeladatai: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 Fogyatékosság típusai: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 
  az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

További szakfeladatai: 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai „szövegrész lép 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

Határidő:   2012. december 28. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Landorhegyi Integrált Óvoda alapító 

okiratát 2013 január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az intézmény preambuluma: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 

Landorhegyi Integrált Óvoda számára a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek 

megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész helyébe 

 



 

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a 

Landorhegyi Integrált Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép 

 

2. Az alapító okirat: 

„Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda” szövegrész helyébe 

 

„Az intézmény típusa: Óvoda” szövegrész lép 

 

3. Az alapító okirat: 

„Az intézmény irányító és felügyeleti szerve: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe 

 

„Az alapító és a fenntartó, a működtető neve és székhelye: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép 

 

4. Az alapító okirat: 

„Az intézményvezetőjének kinevezési rendje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás  a 

közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Kormány rendelet alapján.” 

szövegrész helyébe 

 

„Vezetőjének megbízási rendje: 

                        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.” szövegrész 

lép 

 

5. Az alapító okirat:  

„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján gondoskodik 

az óvodai ellátásról.” szövegrész helyébe 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontja, 13. pontja 

és a 25. pontja alapján köznevelési intézményként gondoskodik a köznevelési feladatok óvodai 

ellátásáról„ szövegrész lép 

 

6. Az alapító okirat: 

„Az intézmény besorolása: 
a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, 

a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény, 

a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv. Az 

intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett 

kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata 

ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes 



 

 

adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység 

nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági 

Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész helyébe 

 

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-

gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép 

 

7. Az alapító okirat: 

„Működési köre:” szövegrész helyébe 

 

„Illetékessége, működési köre” szövegrész lép 

 

8. Az alapító okirat: 

„A Landorhegyi Integrált Óvoda székhelyintézménye:  

 Űrhajós utcai Székhelyóvoda  Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.  

 

 Tagintézményei: 
 1.) Kodály Zoltán utcai Tagóvoda  Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 15. 

 2.) Landorhegyi úti Tagóvoda  Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 15/a. 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 475 fő” szövegrész helyébe 

 

„A Landorhegyi Integrált Óvoda székhelye:  

 Űrhajós utcai Óvoda  Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.  

 

 Tagintézményei: 
 1.) Landorhegyi Integrált Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája 

                                                      Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 15. 

 2.) Landorhegyi Integrált Óvoda Landorhegyi úti Tagóvodája 

                                                      Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 15/a. 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 475 fő 

 1.) Űrhajós utcai Óvoda   185 fő 

 2.) Kodály Zoltán utcai Tagóvoda  158 fő 

 3.) Landorhegyi úti Tagóvoda          132fő „ szövegrész lép 

 

9. Az alapító okirat: 

„Az intézmény tevékenységi köre:  

 

Fő tevékenysége:   851020 Óvodai nevelés 
 

Alaptevékenység: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, 

akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk 

miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok 

valamelyikéhez. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 



 

 

 a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen 

hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet 

átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is 

magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917), 

 az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit (889101). 

Mutatószámok: 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 

 óvodapedagógusok száma 

 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 

eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, 

gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma 

Fogyatékosság típusai: 

  Űrhajós u. Székhelyóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   testi fogyatékos 

autista 

Kodály Z. u. Tagóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

autista 

Landorhegyi u. Tagóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

autista 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 

fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 



 

 

 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő 

felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési 

támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke 

jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.” szövegrész lép. 

 

Kiegészítő tevékenység: 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést (562917), 

 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást, 

 a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott” 

éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610). 

Mutatószámok: 

 Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

 Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

 a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják nekik, mialatt 

ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal), 

vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár 

kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy nem motoros jármvön, vagy élelmiszer-

szállító kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való 

felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

 az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével (TEÁOR’08 4799) és a 

koncesszióval működő kedvezményes étkeztetéssel (közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629) 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

 Teljesítménymutató:  vendégek átlagos napi száma” szövegrész helyébe 



 

 

 

„Az intézmény tevékenységi körei:  

 

Ürhajós utcai Óvoda tevékenységi körei: 

Szakágazati besorolása:   851020 Óvodai nevelés 

Alap szakfeladatai: 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Fogyatékosság típusai: 

  Ürhajós u. óvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   testifogyatékos 

   autista 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

További szakfeladatai: 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

 

Kodály Zoltán u. Tagóvoda tevékenységi körei: 

Szakágazati besorolása:   851020 Óvodai nevelés 

Alap szakfeladatai: 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Fogyatékosság típusai: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

További szakfeladatai: 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

 

Landorhegyi u. Tagóvoda tevékenységi körei: 



 

 

Szakágazati besorolása:   851020 Óvodai nevelés 

Alap szakfeladatai: 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Fogyatékosság típusai: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

További szakfeladatai: 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  

” szövegrész lép. 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2012. december 28. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi I. számú Integrált Óvoda   

alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat preambuluma: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a 

Belvárosi I. számú Integrált Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) 

bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 

ki:”szövegrész helyébe 

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a 

Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép 

 



 

 

2. Az alapító okirat: 

„Az intézmény irányító és felügyeleti szerve: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe 

 

„Az alapító és a fenntartó, a működtető neve és székhelye: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép 

 

3. Az alapító okirat: 

„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás a 

közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet alapján.” 

szövegrész helyébe 

 

„Vezetőjének megbízási rendje: 

                        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.” szövegrész 

lép 

 

4. Az alapító okirat: 

„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján gondoskodik 

az óvodai  ellátásról, továbbá az óvoda biztosítja a hátrányos helyzetű és a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelését.” szövegrész helyébe 

 

„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontja, 13. pontja 

és a 25. pontja alapján köznevelési intézményként gondoskodik a köznevelési feladatok óvodai 

ellátásáról, továbbá az óvoda biztosítja a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek integrációs nevelését.” szövegrész lép 

 

5. Az alapító okirat: 

„Az intézmény besorolása: a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő költségvetési 

szerv. Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek 

felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai 

alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül 

egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti 

egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági 

Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész helyébe 

 

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. . Az intézmény pénzügyi-

gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép 

 

6. Az alapító okirat: 

„Működési köre:” szövegrész helyébe 

„Illetékessége, működési köre” szövegrész lép 

 

7. Az alapító okirat: 



 

 

„Belvárosi I. számú Integrált Óvoda Székhelyintézménye: 

  Kis utcai Székhelyóvoda   Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Tagintézménye: 

  Mikes K. utcai Tagóvoda   Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/a 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 470 fő: 

1.) Kis utcai Székhelyóvoda:  330 fő  

2.) Mikes K. utcai Tagóvoda:  110 fő 

 3.) Ságodi Telephely:   30 fő” szövegrész helyébe 

 

„Belvárosi I. számú Integrált Óvoda Székhelyintézménye: 

  Kis utcai Óvoda   Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Tagintézménye: 

  Belvárosi I. számú Integrált Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodája  

            Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/a 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 470 fő: 

1.) Kis utcai Óvoda:        330 fő  

2.) Belvárosi I. számú Integrált Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodája: 110 fő 

3.) Ságodi Telephely:                   30 fő” 

szövegrész lép 

 

8. Az alapító okirat: 

„Az intézmény tevékenységi köre:  

 

Fő tevékenysége:   851020 Óvodai nevelés 

 

Alaptevékenység: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Fogyatékosság típusai: 

  Kis u. Székhelyóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 

Mikes K. u. Tagóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   testi fogyatékos 

   autista856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás” szövegrész helyébe 

 



 

 

Kis utcai Óvoda tevékenységei: 

Alaptevékenységei: 

Szakágazati besorolása:         851020 Óvodai nevelés 

 

Alap szakfeladatai: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Fogyatékosság típusai: 

  Kis u. Óvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

További szakfeladatai: 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

 

Belvárosi I. számú Integrált Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodájának tevékenységei: 

Alaptevékenységei: 

Szakágazati besorolása:         851020 Óvodai nevelés 

 

Alap szakfeladatai: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Fogyatékosság típusai: 

 enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   testi fogyatékos 

   autista 

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

 



 

 

További szakfeladatai: 

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szövegrész lép 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:     2012. december 28. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

V. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Integrált Óvoda alapító 

okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat preambuluma: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a 

Kertvárosi Integrált Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. 

§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése 

szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:”+ 

szövegrész helyébe 

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a 

Kertvárosi Integrált Óvoda  számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 

(5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

tv. 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép 

 

2. Az alapító okirat: 

„Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda” szövegrész helyébe 

 

„Az intézmény típusa:  Óvoda” szövegrész lép 

 

3. Az alapító okirat: 

„Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:  

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe 

 

„Az alapító és a fenntartó, a működtető neve és székhelye: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép 

 

4. Az alapító okirat: 

„Az intézmény számlavezetője: OTP és Kereskedelmi Bank Rt Zalaegerszegi 

Igazgatóság „szövegrész törlésre kerül 



 

 

 

5. Az alapító okirat: 

„Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás a 

közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet 

alapján.” szövegrész helyébe 

 

„Vezetőjének megbízási rendje: 

                        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.” szövegrész 

lép 

 

6. Az alapító okirat: 

„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:  

 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján gondoskodik az óvodai 

ellátásról, továbbá az óvoda biztosítja a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek integrációs nevelését” szövegrész helyébe  

 

„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontja, 13. pontja 

és a 25. pontja alapján köznevelési intézményként gondoskodik a köznevelési feladatok óvodai 

ellátásáról, továbbá biztosítja a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek integrációs nevelését.”szövegrész lép 

 

7. Az alapító okirat: 

„ Az intézmény besorolása: a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő költségvetési 

szerv. Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek 

felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai 

alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül 

egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti 

egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági 

Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész helyébe 

 

„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-

gazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép 

 

8. Az alapító okirat: 

„Működési köre” szövegrész helyébe 

 

„Illetékessége, működési köre” szövegrész lép 

 

9. Az alapító okirat: 

„A Kertvárosi Integrált Óvoda székhelyintézménye: 

 Csillag közi Székhelyóvoda   Zalaegerszeg, Csillag köz 1.    

 Tagintézménye: 

1.) Napsugár utcai Tagóvoda Zalaegerszeg, Napsugár u. 30.” szövegrész helyébe 

 

„A Kertvárosi Integrált Óvoda székhelyintézménye: 

 Csillag közi Óvoda   Zalaegerszeg, Csillag köz 1.    



 

 

 Tagintézménye: 

1.) Kertvárosi Integrált Óvoda Napsugár utcai Tagóvodája   

      Zalaegerszeg, Napsugár u. 30. szövegrész lép 

 

10. Az alapító okirat: 

„Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 385 fő 

1.) Csillag közi Székhelyóvoda: 220 fő  

2.) Napsugár utcai Tagóvoda: 165 fő” szövegrész helyébe 

  

„Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 385 fő 

1.) Csillag közi Óvoda:      220 fő  

2.) Kertvárosi Integrált Óvoda Napsugár utcai Tagóvodája:      165 fő” szövegrész lép 

   

11. Az alapító okirat 

„Az intézmény tevékenységi köre:  

Fő tevékenysége:   851020 Óvodai nevelés 

 

Alaptevékenység: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Fogyatékosság típusai: 

  Csillag közi Székhelyóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 

Napsugár u. Tagóvoda: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

autista 

 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés” szövegrész helyébe  

 

„Csillagközi Óvoda tevékenységei: 

Alaptevékenységei: 

Szakágazati besorolása:         851020 Óvodai nevelés 

 

Alap szakfeladatai: 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Fogyatékosság típusai: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

   autista 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 



 

 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

További szakfeladatai: 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

 

„Kertvárosi Integrált Óvoda Napsugár utcai Tagóvodájának tevékenységi körei: 

Alaptevékenységei: 

Szakágazati besorolása:         851020 Óvodai nevelés 

Alap szakfeladatai: 

 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Fogyatékosság típusai: 

   enyhe értelmi fogyatékos 

   beszédfogyatékos 

autista 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

További szakfeladatai: 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai „szövegrész lép 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:   2012. december 28. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy:  A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépés 

 

ZMJVK 260/2012. (XII.20.) sz. határozata 

 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 31. napjával a Magyar 

Önkormányzatok Szövetségéből kilép, fennálló tagsági jogviszonyát megszünteti.   

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Önkormányzatok 

Szövetségének elnökét írásbeli nyilatkozat formájában tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. december 27. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 

 

A közgyűlés 2012. december 20-i ülésén  

tárgyalt tájékoztatók 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 a katasztrófavédelmet érintő 2012. évi jogszabályi változásokról, a 

normaváltozásokból fakadó szervezeti- és feladatrendszer módosulásáról, a 

katasztrófavédelem 2012. évi tevékenységéről 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott tárulások 

2012. évi tevékenységéről 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2012. évi kommunikációs tevékenységéről 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatait érintő 2012. évi 

eseményekről 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes 

Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról 

 a Gazdaságfejlesztési Program 2012. évi teljesüléséről 

 

 

Tájékoztató a 2012. december 20-i közgyűlés 

zárt ülésén hozott határozatairól 
 

 

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 261/2012. (XII.20.) számú 

határozatával egy önkormányzati bérlakásra határozott idejű, 12 hónapra szóló bérleti 

szerződést köt. A bérbeadás jellege szociális. 

 

Tárgy: Völgyi Péter lakásvásárlási kérelmének elbírálása 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 262/2012. (XII.20.) számú 

határozatával Völgyi Péter bérlő kérelmére a Zalaegerszeg, Köztársaság u. 57. I/2. 

szám alatti önkormányzati bérlakást az elővásárlásra jogosult bérlő részére 

elidegenítésre kijelöli. 

 

Tárgy: Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra mecénása díj„ 

odaítélésére 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 263/2012. (XII.20.) számú 

határozatával „Zalaegerszeg Innovációs Díja”-t adományoz az alábbi gazdasági 

társaságoknak: 

Pernix Pharma Gyógyszergyártó Kft. 

Gartner Intertrans Hungária Kft. 

„Kultúra mecénása díj”-at adományoz Dóra Jánosnak, a Forest Hungary Kft. 

ügyvezetőjének. 

 



 

 

Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok fejlesztéseivel kapcsolatos hitelfedezetek  

biztosítása (ZMJV 158/2010. (VI. 24.) számú határozat kiegészítése) 
  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 264/2012. (XII.20.) számú 

határozatával döntött az önkormányzati gazdasági társaságok fejlesztésével 

kapcsolatos hitelfedezetek biztosításáról. 
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