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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § 

(5) bekezdésében 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 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 

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

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. 

§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 

rendeli el: 

 

1. § A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a        

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

      „2.§ (1)    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetési 

bevételeket      13.504.159 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési  bevételek:  

- intézményi működési bevételek                  2.277.970 eFt 

- közhatalmi bevételek  3.966.015 eFt 

- felhalmozási bevételek 523.448 eFt 

- kapott támogatás                 2.962.260 eFt 

- TB alaptól átvett pénzeszközök  231.745 eFt 

- támogatás értékű bevétel                 3.517.121 eFt 

 - kölcsönök visszatérülése 25.600 eFt 
 

Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési 

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

 

(2)  A 2013. évi költségvetési kiadások összegét 16.551.748 eFt-ban hagyja jóvá, 

melynek jogcímeit a (3),(5),(6) és (7) bekezdések tartalmazzák. 

 

     (3) Költségvetési kiadások: 

- személyi jellegű kiadások         2.823.957 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok            705.493  eFt 

- dologi jellegű kiadások          4.947.815 eFt 

-  működési  támogatások          1.396.302 eFt   

 - ellátottak juttatásai             359.248 eFt 

 - kölcsönnyújtás               52.485 eFt             

 



 

 

 

A kiadásokat címenként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő 

költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú mellékletekben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(4)  A  költségvetési hiány összegét   3.047.589 eFt-ban, ebből  működési hiányt  

1.130.100 eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.917.489 eFt állapítja meg. 

 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: 

Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                       1.159.520 eFt 

          Felhalmozási célra:                                                                  1.456.289 eFt   

 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 
 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                         862.489 eFt                           

                                             Finanszírozási bevételek összesen:     3.478.298 eFt 

 

Finanszírozási célú kiadások: 

Működési célú (átvállalt ) hitel törlesztése                                             14.700 eFt 

Felhalmozási célú hitel és kölcsöntörlesztés                                        171.641 eFt 

Adósságkonszolidáció során teljesített hiteltörlesztés műk.célra           14.720 eFt 

Adósságkonszolidáció során teljesített hiteltörlesztés felham.célra     229.648 eFt 

                                             Finanszírozási kiadások összesen:        430.709 eFt 

 

     (5)  A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 271.438 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az 

általános tartalék összege 4.000 eFt, a céltartalék összege 267.438 eFt. 

 

      (6)  A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 5.276.915 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 229.940 

eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

      (7)   A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 718.095 eFt-ban állapítja meg, melyből 

a felújítási célú pénzeszközátadás 87.572 eFt, céltartalék összege 17.328 eFt,  

célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.” 

 

2.§  Az  R. 3.§ (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

      „(4)  Céltartalékok között elkülönített előirányzatok igénybevételére  

          - a bizottsági hatáskörbe utalt tételek esetében az (5) bekezdésben foglaltakra 

figyelemmel a bizottsági döntéseket követően kerülhet sor, 

           - a költségvetési szervek felújítási (Vis maior) keretének életveszély, balesetveszély és 

rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználásáról, valamint az óvodák és 

általános iskolák felújítására tervezett keretösszeg feladatokra történő felosztásáról és 

felhasználásról az illetékes szakosztályok bevonásával a polgármester döntését 

követően kerülhet sor, 

            - egyéb esetekben a közgyűlés döntését követően kerülhet sor.    

         Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a céltartalékból történő átvezetést a 

költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni. 

        (5) Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 



 

 

 

Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a 

közgyűlést a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja. 

Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti 

rendelkezési joggal bíró polgármester, alpolgármesterek, a közgyűlés bizottságai, 

valamint a településrészi önkormányzatok jogosultak kérelem benyújtása után, a 

tárgy szerinti önkormányzati rendeletek szabályai alapján .” 

 

3 .§   (1)  Az  R 4. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

       „ (11) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2013. évi költségvetési 

rendelet 5.a. számú melléklete szerint   

 - a ZALAVÍZ Zrt. az önkormányzati kötelezettségekre figyelemmel  200 millió Ft-ot    

pénzeszköz átadás formájában, 

   - a ZALA-DEPO Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáért 

bruttó 127 millió Ft használati díjat számla alapján,  

  a felek között létrejött megállapodás szerint köteles teljesíteni.” 

 

   (2)   Az  R 4. § -a az alábbi  (12) bekezdéssel egészül ki:  

  „ (12) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot 

kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben 

kerülhet sor, figyelemmel a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában 

meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben 

részesítésének követelményére: 

      - készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 

       - kiküldetés , munkába járási utazási költségtérítés 

       - reprezentációs kiadások 

       - kisösszegű szolgáltatási kiadások 

      - elszámolásra felvett előlegek 

      - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai 

- közfoglalkoztatottak juttatásai 

            - pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások 

            - munkavállalók  személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben 

            - külső személyi juttatások 

            - fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg 

            - egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó 

kifizetés.” 

 

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

            „(2)  A költségvetési szervek létszámkeretét 1.160 főben, a 12. számú mellékletben   

foglaltak szerint hagyja jóvá.” 

     

5. § (1)   Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12.  számú melléklete helyébe jelen 

rendelet  1.,2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. , 10., 13. és 14.  számú melléklete lép. 

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

        módosul. 

 

  



 

 

 

6. § (1) Jelen rendelet  - a (2)  bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

        (2) A  rendelet 4.§-a   és 14. számú melléklete 2013. október 1. napján lép hatályba. 

 (3)  Jelen rendelet 2013. október 2-án hatályát veszti. 

 

 

 

  Dr. Kovács Gábor  sk. 

                   jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

                          polgármester 

 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2013. III.negyedévi.módosítás” xls. dokumentumban található.

http://www.zalaegerszeg.hu/zeg-portal/document/2/1/1/4/7/doc_url/2013_3_ne_mod.xls


 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

31/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

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

rendelet módosításáról 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

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

rendelet 2/h. számú mellékletében az "1. Hegyalja u. 31. IV. 14.  2  52" szövegrész 

hatályát veszti.   

 

2. § 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 

 



 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

32/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

a közművesítési hozzájárulásról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdésében és a 

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

bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén lévő valamennyi közművel közvetlenül érintett ingatlan tulajdonosaira, 

tényleges használóira. 

 (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a víziközmű-hálózatokra és a csapadékvíz-

elvezető létesítményekre, amelyek kiépítését Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata saját elhatározásából, vagy az érdekeltek együttműködésével valósítja 

meg.  

 

Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a)  Átlagos vízfogyasztás: mértéke lakóegységenként (lakóház, illetve lakás) 1 m3/nap 

b)  Csapadékvíz-elvezető létesítmény: az érintett vízgyűjtő területen lefolyó  

csapadékvizeket összegyűjtő olyan közcélú létesítmény amely, a vizek lefolyási és 

áramlási viszonyait, mennyiségét, minőségét befolyásolja vagy megváltoztatja. Lehet nyílt 

vagy lefedett vízelvezető árok, zárt csapadékcsatorna, valamint azok műtárgyai (tisztító- 

és bukóakna, víznyelő akna, rácsos folyóka, csőáteresz).  

c) Csapadékvíz-bekötőcsatorna:  

ca) gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített 

tisztítóaknáknak, vagy tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában  

caa)  zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja 

cab) nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,  

cb) kényszeráramoltatású:  

cba) az ingatlan csapadékvizeit gravitációs csapadékvíz-elvezető létesítménybe 

juttató rendszer aknájának a csapadékvíz-elvezető létesítmény felöli oldala, 

cbb) az ingatlanra kerülő csapadékvizeknek a csapadékvíz-elvezető 

létesítménybe juttató rendszer esetében az átemelő szivattyú elhelyezésétől 

függően 

 - épületen belüli elhelyezés mellett az épület külső falsíkja, 

 - épületen kívüli elhelyezésénél az átemelő szivattyú nyomóoldali csonkját 

követő elzáró szerelvény. 

 

 



 

 

 

d) Érdekelt: az 1995. LVII. törvény 1. sz. melléklet 6. pontjába meghatározott személy. 

e) Érdekeltségi egység: a külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező 

ingatlan vagy önálló rendeltetési egység. 

ea.) Lakossági célú érdekeltségi egység: beépített vagy be nem épített ingatlan 

minden olyan célú használata, amely nem minősül gazdasági célú használatnak; 

eb.)Gazdasági célú érdekeltségi egység: beépített vagy be nem épített ingatlan 

minden olyan célú használata, amelynek során adott ingatlanon gazdasági 

tevékenységet folytatnak. Gazdasági tevékenységnek minősül minden olyan 

tevékenység, amelyet gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, illetve őstermelő 

jövedelem- és vagyonszerzés céljából folytat. 

f) Érdekeltségi terület: azok a területek, amelyeken Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű-hálózatra és csapadékvíz-elvezető 

létesítményre rácsatlakozó ingatlanok találhatók, amelyeknek más víziközmű-hálózattal és 

csapadékvíz-elvezető létesítménnyel  összeköttetésük még nincs. 

g)  Gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott szervezet. 

h)  Ivóvíz-bekötővezeték: a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 11. pontjában meghatározott 

dolog. 

i) Ivóvíz-törzshálózat: a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 12. pontjában meghatározott dolog.  

j) Közművesítési hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel történő ellátottságának, szennyvíz-

elvezetésének, illetve csapadékvíz-elvezetésének kiszolgálása érdekében  

ja) az újonnan megépülő ivóvíz, szennyvíz-törzshálózat, valamint a csapadékvíz 

elvezető létesítmény kiépítéséért vagy 

jb) az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatra vagy csapadékvíz-

elvezető létesítményre történő utólagos rácsatlakozásért az igénylő által fizetendő 

pénzösszeg.   

k) Közvetlenül érintett ingatlan: önálló helyrajzi számmal rendelkező olyan telek, 

amelynek a víz és szennyvízellátását biztosító törzshálózat és bekötővezetékének 

telekhatárig történő kiépítéséről az Önkormányzat gondoskodik.   

l) Lakossági felhasználó: a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 15. pontjában meghatározott 

felhasználó.  

m) Szennyvíz bekötővezeték: az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 32. pontjában 

meghatározott dolog. 

n) Szennyvíz törzshálózat: a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 19. pontjában meghatározott 

dolog. 

o) Utólagos csatlakozó: aki a víziközmű-hálózat és csapadékvíz-elvezető létesítmény 

megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.  

p) Újonnan beépítésre szánt területek: a ZÉSZ által beépítésre szánt, de még nem beépített 

területek 

q) Víziközmű: a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. pontjában meghatározott dolog. 

r) Víziközmű - fejlesztés: a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 21. pontjában meghatározott 

fejlesztés. 

s) Víziközmű –hálózat: az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 43. pontjában 

meghatározott dolog. 

t) Víziközmű – szolgáltató: az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontjában 

meghatározott szolgáltató.   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a víziközmű szolgáltatást az 

Észak Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. (Zalavíz Zrt.) látja el.  

u) Víziközmű – társulat: a 1995. évi LVII. törvény IX. fejezetében foglaltaknak 

megfelelő társulat.



 

 

 

Általános rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő víziközmű-hálózat és csapadékvíz-elvezető 

létesítmény megvalósítási költségeit e rendeletben meghatározott szabályok szerint az 

érdekeltekre közművesítési hozzájárulás formájában áthárítja.   

 

(2) A fejlesztés által közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosai vagy használói 

közművesítési hozzájárulást kötelesek fizetni:   

a) az újonnan megépülő ivóvíz, szennyvíz-törzshálózat, valamint a csapadékvíz 

elvezető létesítmény kiépítéséért vagy 

b) az Önkormányzat a tulajdonában lévő víziközmű-hálózatra vagy csapadékvíz-

elvezető létesítményre történő utólagos rácsatlakozásért.  

 

(3) Nem kell közművesítési hozzájárulást fizetni:  

a)  meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén,  

b) az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és 

Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére létrejött projekt keretében megvalósult 

kizárólag szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-hálózat esetén, amennyiben a 

beruházás keretében kiépített rácsatlakozási lehetőséggel rendelkezik. 

c) a természetes személy által saját költségen – kizárólag a víziközmű szolgáltató, 

illetve a csapadékvíz-elvezető létesítmények üzemeltetőjének szakfelügyelete 

mellett vagy kivitelezésében - megvalósított közterületi víziközmű-hálózatra vagy 

csapadékvíz-elvezető létesítményre vonatkozó fejlesztés esetén, amennyiben a 

fejlesztés összköltsége igazolható módon (számla, stb) meghaladja az egyébként 

fizetendő hozzájárulás összegét és az Önkormányzat részére a létesítményt 

térítésmentesen átadja, 

d) gazdálkodó szervezet által saját költségen – kizárólag a csapadékvíz-elvezető 

létesítmények üzemeltetőjének szakfelügyelete mellett - megvalósított 

csapadékvíz-elvezető létesítményre vonatkozó fejlesztés esetén, amennyiben a 

fejlesztés összköltsége igazolható módon (számla, stb) meghaladja az egyébként 

fizetendő hozzájárulás összegét és az Önkormányzat részére a létesítményt 

térítésmentesen átadja, 

e)  az önkormányzati telekértékesítést követően, amennyiben az építési telek eladási 

árába a víziközmű-hálózatra, illetve a csapadékvíz-elvezető létesítményre történő 

rácsatlakozás hozzájárulásának mértéke dokumentáltan beszámításra került, és az 

adásvételi szerződésben rögzített kapacitási igényhez képest a tényleges kapacitás 

nem növekszik, 

f)  ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközmű-hálózatra, illetve a 

csapadékvíz-elvezető létesítményre történő csatlakozásért a hozzájárulást 

korábban megfizették és a megfizetést - hitelt érdemlően - igazolni tudják,   

g) azoknak a nem lakossági felhasználóknak, akik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 69. § -ának hatálya alá tartoznak, valamint 

h) azoknak, akik vízi-közmű társulati szervezésben megvalósult beruházásban az adott 

vízi-közmű építésének céljából érdekeltségi hozzájárulás fizetését vállalták, vagy 

az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezettek. 

 



 

 

 

Az újonnan beépítésre szánt területek esetében a közművesítési hozzájárulásra 

vonatkozó előírások 

 

4. § 

 

 (1) A helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben az újonnan beépítésre szánt 

területekre előírt kiszolgáló vízi-közművek megvalósításáról az Önkormányzat saját 

beruházásban, vagy vízi-közmű társulat szervezésével vagy – az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti - településrendezési szerződés 

kötésével gondoskodik.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott saját beruházásokat az önkormányzat a mindenkori 

költségvetési rendeletével, a helyi építési szabályzattal és a szabályozási tervekkel 

összhangban szervezhet.  

 

(3) Az önkormányzat saját beruházásában megvalósult vízi-közmű esetén az érintett 

ingatlanok tulajdonosai az 5.§-8.§-ok szerint fizetnek közművesítési hozzájárulást. 

 

Víziközműre és csapadékvíz-elvezető létesítményre való utólagos rácsatlakozásért 

fizetendő közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások  

 

5. §  

 

(1) A közművesítési hozzájárulás alapja vízellátás és szennyvízelvezetés esetén a  lakossági 

célú érdekeltség egység, csapadékvíz-elvezetés esetén a lakossági célú vagy gazdasági 

célú érdekeltségi egység. 

 

(2) Lakossági célú érdekeltségi egységre vonatkozóan a közművesítési hozzájárulás 

mennyiségi tényezőjét   

a.) ivóvízellátás esetén: a lakóegység (lakóház, ill. lakás) átlagos 

vízfogyasztása, de minimum 1 m
3
/nap;  

b.) szennyvízelvezetés esetén: a lakóegység (lakóház, ill. lakás) átlagos 

szennyvízkibocsátása, de minimum 1 m
3
/nap;   

c.) csapadékvíz-elvezetés esetén: a lakóegység (lakóház, ill. lakás) burkolt 

felületének vízszintes vetülete, de minimum 100 m
2  

alapján kell megállapítani. 

 

Vízfogyasztás és a szennyvízkibocsátás esetén minden megkezdett m
3
 1 m

3
-nek számít.  

 

 Csapadékvíz-elvezetés esetén a gazdasági célú érdekeltségi egységre vonatkozóan a 

közművesítési hozzájárulás mennyiségi tényezőjét az ingatlan burkolt felületének 

vízszintes vetülete alapján kell megállapítani, de minimum 100 m
2
. 

 

(3) Mind a lakossági, mind a gazdasági célú érdekeltségi egység esetén a közművesítési 

hozzájárulás összegének nagyságát a (2) bekezdésben meghatározott érdekeltségi egység 

mennyiségi tényezőjének és a hozzájárulás egy egységre jutó összegének szorzata adja.  

 

 A hozzájárulás egy egységre jutó összegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 



 

 

 

(4)  Amennyiben az ingatlanon növekszik a közüzemi ivóvíz- vagy szennyvíz - törzshálózatot, 

vagy a csapadékvíz-elvezető létesítményt igénybevevő lakóegységek száma, azt az 

érdekelt köteles a Polgármesteri Hivatal felé jelezni. 

Ebben az esetben a már meglévő és a létrejövő lakóegységek számának, valamint a 

csapadékvíz-elvezetés esetén a megnövekedett burkolt felület vízszintes vetülete 

nagyságának különbözetét a Polgármesteri Hivatal az érdekelt felé érvényesíti. 

 

(5) A köznevelési és a gyermekjóléti ellátást biztosító, szociális –és egészségügyi 

intézmények, egyházak és közcélú szolgáltatók lakossági célú érdekeltségi egységnek 

számítanak. 

 

(6) Amennyiben az újonnan beépítésre kerülő területeken a vízi-közmű fejlesztés a 4.§. (1) 

bek. szerinti Vízi-közmű Társulat szervezésével valósul meg, az érdekeltségi  hozzájárulás 

mértékének megállapítása az adott társulat alapszabályában rögzítettek alapján történik. 

 

6. §  

 

(1) A víziközmű-hálózatra és a csapadékvíz-elvezető létesítményre történő rácsatlakozási 

költségeket  (tervezés, kivitelezés, vízmérő felszerelés stb.) a közművesítési hozzájárulás 

nem tartalmazza. 

 

(2) A víziközmű-hálózatra rácsatlakozni: 

a) lakossági felhasználó esetén a Polgármesteri Hivatal által, e rendelet 1. 

melléklete szerinti  

b) gazdasági szervezet esetén a víziközmű–szolgáltató által kiadott  

 

igazolás birtokában lehet.  

 

(3) A csapadékvíz-elvezető létesítményre történő rácsatlakozáshoz e rendelet 1. melléklete 

szerinti igazolás szükséges. 

 

(4) A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem 

személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra, 

használóra átruházható.  

 

(5) A hozzájárulást az ingatlannak - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának 

időpontjában - az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának, illetve az ingatlan 

használójának, bérlőjének kell megfizetnie, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok 

szerint.  

 

(6) Amennyiben a hozzájárulás költségeinek megfizetését az ingatlan használója vagy bérlője 

vállalja fel, úgy a bérleti, használói jogviszonyt az érdekeltnek szerződéssel igazolnia kell.  

 

7. § 

 

(1) A lakossági felhasználó a meglévő víziközmű-hálózatra vagy a csapadékvíz-elvezető 

létesítményre, gazdasági szervezet kizárólag a csapadékvíz-elvezető létesítményre történő 

utólagos rácsatlakozást a Polgármesteri Hivatalnál e rendelet 2. melléklete szerinti 

kérelem kitöltésével és a tervezett rácsatlakozás jóváhagyott és engedélyezett műszaki 

tervdokumentációjának benyújtásával kezdeményezheti. A csapadékvíz-elvezető 



 

 

 

létesítményre történő rácsatlakozásnál szükséges a tervezett létesítmény jóváhagyott 

engedélyezési tervdokumentációjának a benyújtása is, melynek tartalmaznia kell az 

ingatlan beépítési helyszínrajzát. 

 

 (2) A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az alábbi dokumentumok beszerzése: 

 

 az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata, 

 e rendelet 1. melléklete szerinti igazolás, 

 a közterület felbontásához közútkezelői hozzájárulás. 

 

(3) Az elkészült víziközmű-hálózatra, illetve csapadékvíz-elvezető létesítményre történő 

rácsatlakozás üzembehelyezését az érdekeltnek 

a)  víziközmű esetén a víziközmű-szolgáltatónál 

b)  csapadékvíz-elvezetésnél pedig a Polgármesteri Hivatalnál kell 

kezdeményeznie. 

 

8.§ 

 

A polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény szabályai alapján - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által 

átruházott hatáskörben - határozatban dönt a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a 

megfizetés módjáról.  

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának 

megállapításáról szóló 13/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet 40/A. – 40/F. §-a. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 



 

 

 

1. melléklet a 32/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez 

 

IGAZOLÁS  
 

a közművesítési hozzájárulás megfizetéséről 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala képviseletében eljárva igazolom, 

hogy 

 

Név:………………………………………………………. 

Anyja neve: ………………………………………………. 

Lakcím……………………………………………………. 
 

szám alatti lakos 
 

Név:……………………………………………………….  

Képviseletre jogosult: ……………………………………. 

Adószám: ………………………………………………… 

Székhely:………………………………………………… 
 

gazdasági szervezet 
 

 a Zalaegerszeg…..………………………………….utca, …………………házszám  

……………………….. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló 

-  ivóvíz-ellátási 

-  szennyvízelvezetés 

-  csapadékvíz-elvezetési*  

 

beruházáshoz szükséges víziközmű-hálózat létesítése miatt, illetve a meglévő víziközmű-

hálózatra és/vagy csapadékvíz-elvezető létesítményre* történő utólagos rácsatlakozás 

feltételeként 

 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének …………….számú jogerős 

határozatában előírt…………………………..……………………………Ft, azaz 

………………………………………………………forint összegű  

közművesítési hozzájárulást egyösszegben megfizette.  

 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a nevezett érdekelt részére a 

közművesítési hozzájárulás …………..havi ………………..Ft/hó, azaz 

…………………………………forint/hó összeg egyenlő részletekben történő 

megfizetését engedélyezte, melyből nevezett 

személy/szervezet*…………………….Ft összeget, mint …………………..hónap 

törlesztő részletet az önkormányzat költségvetési számlájára megfizette.   

 

Kelt……………………., év……, hó…….., nap……….. 

 

PH  

 …………………………………. 

 aláírás 

 

*-gal jelölt rész aláhúzandó



 

 

 

2. melléklet a 32/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez 

         

Illetékbélyeg helye 

 

KÉRELEM 

 

Víziközmű-hálózatra/csapadékvíz-elvezető létesítményre* történő utólagos rácsatlakozáshoz 

 

Alulírott  

 

Név:……………………………………………………………………… 

Anyja neve:……………………………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………….  

Telefoni elérhetőség: …………………………………………………… 

 

Név: …………………………………………………………………….. 

Képviseletére jogosult: …………………………………………………. 

Adószám: ………………………………………………………………. 

Székhely: ………………………………………………………………. 

Telefoni elérhetőség:……………………………………………………. 

 

,mint a Zalaegerszeg……………………….. utca ………………házszám……………..hrsz-ú 

ingatlan tulajdonosa/használója* kérem, hogy a nevezett ingatlan 

 

- ivóvíz-ellátásának 

- szennyvízelvezetésének 

- csapadékvíz-elvezetésnek
*
  

 

a víziközmű-hálózatra/csapadékvíz-elvezető létesítményre* történő utólagos rácsatlakozása 

érdekében a közművesítési hozzájárulás összegét megállapítani szíveskedjen. 
 

Kelt……………………., év………,hó…….., nap……….. 
 

PH. 

 ……………………………. 

 aláírás 

 

Kérelem mellékleteként az alábbi dokumentumok* kerülnek benyújtásra: 
 

a.) ivóvízellátás és szennyvízelvezetés esetén:  

- víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki 

tervdokumentáció (1 pld.)  
 

b.) csapadékvíz-elvezetés esetén:  

- Polgármesteri Hivatal által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció, melynek 

tartalmaznia kell az ingatlan beépítési helyszínrajzát (1pld.)  
 

Amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó között 

létrejött szerződés 1 pld-t is csatolni szükséges. 

  

*-gal jelölt rész aláhúzandó



 

 

3. melléklet a 32/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

A közművesítési hozzájárulás egy egységre jutó összege víziközmű-hálózatra/csapadékvíz-

elvezető létesítményre történő utólagos rácsatlakozás esetén 

 

A létesítendő közmű neve Fajlagos ár 

ivóvíz törzshálózatra történő csatlakozás meglévő bekötővezeték 

esetén  

140.000 Ft/m
3
/nap 

ivóvíz törzshálózatra történő csatlakozás hiányzó bekötővezeték 

esetén  

75.000 Ft/m
3
/nap 

szennyvíz törzshálózatra történő csatlakozás meglévő 

bekötővezeték esetén  

150.000 Ft/m
3
/nap 

szennyvíz törzshálózatra történő csatlakozás hiányzó bekötővezeték 

esetén 

95.000 Ft/m
3
/nap 

csapadékvíz elvezető létesítményre történő csatlakozás esetén 50.000 Ft/100 m
2 

 

(A fenti összeget a mindenkori hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó terheli.)



 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 156/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

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

határidejű 86/2011., 227/2011/2., 6/2012/2., 131/2012/2., 220/2012., 14/2013/3., 4., 

5., 17/2013/1., 3., 5., 6., 7., 21/2013., 39/2013., 47/2013/3., 49/2013/1., 62/2013., 

75/2013., 77/2013/3., 78/2013/5., 86/2013., 102/2013., 103/2013/1., 104/2013/1., 2., 

3., 4., 5., 105/2013., 106/2013., 107/2013., 108/2013., 109/2013., 110/2013., 

111/2013/II., III., 112/2013., 113/2013., 114/2013., 115/2013., 116/2013.,  117/2013., 

118/2013/3., 119/2013., 120/2013/1.,  121/2013., 122/2013., 123/2013., 124/2013., 

125/2013/1., 127/2013., 128/2013., 129/2013., 132/2013., 134/2013., 135/2013., 

136/2013., 138/2013., 139/20013., 141/2013., 142/2013., 143/2013., 144/2013/1., 

145/2013/2., 147/2013., 148/2013., 149/2013/I., 150/2013., 151/2013., 152/2013., 

153/2013. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2007. sz. közgyűlési határozat 

végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja. 

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

pontjának végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2011. sz. közgyűlési határozat 

végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 180/2012. sz. közgyűlési határozat 

végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja. 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 200/2012. sz. közgyűlési határozat 

1.b. pontjának végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211/2012. sz. közgyűlési határozat 

végrehajtási határidejét – a Várberki utcai műfüves labdarúgó pályával kapcsolatos 

együttműködési megállapodás aláírása vonatkozásában – 2014. március 31-re 

módosítja. 

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 262/2012. sz. közgyűlési határozat 2. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. október 15-re módosítja. 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2013. sz. közgyűlési határozat 2. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja. 

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 58/2013. sz. közgyűlési határozat 

végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja. 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 63/2013. sz. közgyűlési határozat 

végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja. 

12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 95/2013. sz. közgyűlési határozat 1. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. október 15-re módosítja. 

13 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2013. sz. közgyűlési határozat 2. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja. 

14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 131/2013. sz. közgyűlési határozat 1. 

pontjának végrehajtási határidejét 2013. október 30-ra módosítja. 

15. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 146/2013. sz. közgyűlési határozatot 

hatályon kívül helyezi. 



 

 

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

47/2013. (III.7.) sz. közgyűlési határozat alapján az önkormányzat számlavezetési 

szolgáltatása biztosítása érdekében a közgyűlés októberi ülésére döntési javaslatot 

terjesszen elő. 

 Határidő: 2013. október 24. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatása 

 

ZMJVK 157/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 7.000 eFt működési támogatást biztosít az 

általa létrehozott Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány részére a költségvetési 

rendelet III. negyedévi módosítása során. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötéséről gondoskodjon.  

 

Határidő:       2013. szeptember 30. 

Felelős:           Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet III. negyedévi 

módosítása 

 

ZMJVK 158/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

I. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Andráshida Lakóterületi Sport 

Club részére a Magyar Labdarúgó Szövetség határozata (iktatószám: ki/JH01-

3259/2013) alapján a társasági nyereségadó terhére megvalósítható sport- célú 

fejlesztésekre elnyert pályázat önrészére 10.932.448,- Forint összegű 

támogatást nyújt pénzeszköz átadás formájában. A támogatott egyesület az 

önrészt az MLSZ határozatában foglaltaknak megfelelően személyi jellegű 

ráfordítás, tárgyi eszköz beruházás, felújítás keretében fűnyíró traktor 

beszerzése, edzőpálya gyepfelújítás, villanyvilágítás kiépítése, hordozható 

cseretábla beszerzése, valamint utánpótlás nevelési feladatok megvalósítása 

céljából önrészként használhatja fel. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése az Andráshida Lakóterületi Sport Club részére az önrész első 

ütemeként a 2013-as évi költségvetés terhére 6.000.000,- Forintot biztosít. 

 

   Határidő:  a 2013. évi költségvetési rendelet III. negyedéves módosítása 

  Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 



 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Andráshida Lakóterületi Sport 

Club részére a Magyar Labdarúgó Szövetség határozata (iktatószám: ki/JH01-

3259/2013) alapján a társasági nyereségadó terhére megvalósítható sport- célú 

fejlesztésekre elnyert pályázat teljes megvalósítása érdekében a szükséges 

önrész második ütemének biztosítása céljából 4.932.448,- forint támogatást 

nyújt. A támogatott egyesület az önrészt az MLSZ határozatában foglalt 

feladatok megvalósítása céljából használhatja fel. Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges 

önerő második ütemének a 2014. évi költségvetésben történő biztosításáról. 

 

Határidő:  a 2014. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja 

részére a folyamatban lévő TÁMOP-5.2.5B-10/2-2010-0070 azonosítószámú 

pályázat sikeres befejezése érdekében a megállapított intézményfinanszírozás 

összegén felül - éven belüli visszafizetési kötelezettséggel - fenntartói 

támogatást folyósítson az intézmény részére. 

      

    Határidő:  2013. december 31. 

     Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2013.(IV.11.) sz. határozatának 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetési évet követő három évre várható 

összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer forintban 

Megnevezés 
 Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség a tárgyévet követő 

      
 1. évben  2. évben  3. évben 

Helyi adók  01  3 706 000     3 710 000  3 720 000  3 750 000 

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek  02 121 077             55 000  55 000  60 000  

Díjak, pótlékok, bírságok  03 11 000          10 000  10 000  10 000  

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 

értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 

származó bevétel 

 04 111 600          110 000  120 000  130 000  

Részvények, részesedések értékesítése  05         

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó 

bevételek 
 06         

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  07         

Saját bevételek (01+... +07)  08    3  949 677   3 885 000 3 905 000 3 950 000 

Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 1 974 838 1 942 500 1 952 500  1 975 000 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (11+...+18) 
 10 342 769 211 058 218 389 220 789 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 235 140 115 793 120 139 110 503 



 

 

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12 15 151     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 
 13         

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14      

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  15 92 478          95 265         98 250 110 286 

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
 16         

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
17     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
 18         

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

 19 3 750  15 000  15 000  19 357  

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20 3 750   15 000  15 000  19 357  

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  21         

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 
 22         

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  22         

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  24         

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
 25         

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
26     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
 27         

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)  28 346.519 226 058 233 389 240 146 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 
 29 1 628 319 1  716 442 1 719 111     1 734 854 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat 

kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a 

közgyűlés részére.  

 

Határidő: féléves és éves beszámoló 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2014. évi fordulójához 

 

ZMJVK 159/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 

Felkéri a polgármestert, gondoskodjon az erről szóló szándéknyilatkozat aláírásáról, 

valamint tegye meg a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket. Az ösztöndíj 

fedezetét a közgyűlés a szociális és igazgatási ágazat kerete terhére biztosítja.  

 

Határidő:   2013. október 11., ill. folyamatos 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



 

 

Tárgy: Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználási tervének módosítása 

 

ZMJVK 160/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

felhasználásáról rendelkező 42/2013. (III.07.) számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése   200 eFt 

2. Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása   800 eFt 

3. Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása   7.000 eFt 

4. Zaj- és levegőtisztaság-védelem   700 eFt 

5. Vízvédelem   1.600 eFt 

6. Helyi Fenntarthatósági program elkészítése  800 eFt 

7. Csapadékvíz- és szennyvíz rendszer szétválasztása  1.350 eFt 

8. Revitalizációs feladatok megvalósítása  400 eFt 

9. Zöldfelületek fejlesztése   100 eFt 

10. Inert hulladékok hasznosítása  500 eFt 

11. Árvízvédelmi létesítmény korszerűsítése  2.000 eFt 

 Összesen:   15.450 eFt 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap meghatározott 

célú felhasználásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött ellátási és bérleti 

szerződések módosítása 

 

ZMJVK 161/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei 

Szervezetével létrejött ellátási szerződés módosítását, valamint a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt ellátási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés módosításának, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt ellátási szerződésnek az aláírására.  

 

 Határidő: 2013. szeptember 30. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezetével 2000. december 15. napján a hajléktalanok ellátásának 

biztosítása érdekében a Zalaegerszeg, Hock J. u. 98. szám alatti ingatlan 

vonatkozásában kötött bérleti szerződés 2013. október 1. napi hatállyal történő 

módosításához az alábbiak szerint:   

 - A közgyűlés a bérlő által fizetendő bérleti díjat kedvezményes szorzó (0,1) 

alkalmazásával 149.094 Ft +ÁFA/hó összegben állapítja meg. 



 

 

 - A kedvezményes bérleti díjat tartalmazó bérleti szerződés 2013. október 1-től 2014. 

szeptember 30-ig egy éves határozott időre szól azzal, hogy ezen bérleti szerződés az 

ellátási szerződés, valamint a kedvezményes bérbeadás feltételeinek fennállása esetén 

meghosszabbításra kerül.    

 - A bérleti szerződés az ellátási szerződéssel összhangban a felek által 6 hónapos 

felmondási idővel is megszüntetésre kerülhet. 

 - A bérlő az épület átalakítása, felújítása előtt köteles kikérni a bérbeadó 

hozzájárulását. 

 

 A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 

törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött 

szerződés semmis.   

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítás aláírására.  

 

 Határidő: 2013. szeptember 30. 

 Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Közterületi célú kamerarendszer bővítése 

 

ZMJVK 162/2013. (IX.19.) sz. határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 

előterjesztése alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén – a városi 

kamerarendszer részeként – a Kovács K. tér 6-8., a Balatoni u. 3. számú társasház és a 

buszpályaudvar által határolt területeken - egyetért 3 db közterületi képfelvevő 

elhelyezésével. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert az érintettek tájékoztatására, ill. az önkormányzat 

pénzeszközéből megvalósuló közterületi képfelvevő – bruttó 587.500 forint - 

megrendelésére. 

 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Közterület elnevezése 

 

ZMJVK 163/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 

épülete előtt található területnek a Ruszt József tér elnevezést adja. 

A közterület nyilvántartásba vételének időpontja: soron következő ZÉSZ módosítás. 

A közgyűlés felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a közterület elnevezésével kapcsolatos további 

feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  ZÉSZ módosítást követő 15 nap 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása 

 

ZMJVK 164/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Településrészi Önkormányzatok 

javaslatainak megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

Alapítvány megnevezése összeg Cél Támogató 

Kéz a Kézben 

Gyermekeinkért 

Alapítvány 

25.000 Ft 

programok 

Öreghegy TRÖ 

25.000 Ft Újhegy TRÖ 

50.000 Ft Vorhota TRÖ 

„Jót, s jól…a jövőnkért” 

Alapítvány 
85.000 Ft 

Bemer matrac 

vásárlása 
Alsójánkahegyi TRÖ 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

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

Esélyegyenlőségi Bizottság 103/2013/4. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a 

Gyermekjólét Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány részére 100.000 Ft összegű 

támogatást biztosít az egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhére. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

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

Bizottság a 122/1/9. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a TILMA 

Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány részére 70.000 Ft összegű támogatást 

biztosít a VIII. Nemzetközi Gyermekrajz Vándorkiállítás megszervezéséhez a 

közösségi, művészeti pályázatok keret terhére. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



 

 

Tárgy: EU Önerő Alap pályázat benyújtása az Önkormányzati Társulás „Zalaegerszeg és 

térsége ivóvízminőségének javítására és vízellátásának fejlesztésére” című projektjének 

finanszírozásához szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére 

 

ZMJVK 165/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a ZALAKEOP 

Ivóvízminőség-javító Társulás tagja, a „Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének 

javítása és vízellátásának fejlesztése” megoldására társult önkormányzatok nevében, a 

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 sz. pályázatához szükséges önkormányzati saját forrás 

kiváltása érdekében BM EU Önerő Alap pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 
 
 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a helyi önkormányzatok és az önkormányzati 

társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható 

támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) ВМ rendelet 10. § (2) bek. rendelkezései szerint 

megállapítja, hogy: 

 a) helyi önkormányzat vagy társulás megnevezése: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 b) a társulási tanács határozatának száma: 8/2013. (IX.03.) 

 c) a tervezett fejlesztés 

  ca) pontos megnevezése:  

  „A ZALAVÍZ ZRT. szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség 

javítása és vízellátás fejlesztése 

  cb) összköltsége: 4.324.765.386,- Ft 

  cc) pénzügyi ütemezése: 2013. – 2015. 

    cd) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 

 

Zalaegerszeg 2013 2014 2015 Összesen 

Önerő 148 927 982 169 345 419 58 185 272 376 458 673 

Nem támogatott műszaki 

tartalom 
6 837 700 47 863 900 17 741 660 72 443 260 

Zalaegerszeg összesen 155 766 682 217 209 319 75 926 932 448 901 933 

 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Amennyiben a projekt az EU Önerő Alap pályázaton igényeltnél kisebb összegben, 

vagy nem kap támogatást, akkor a fentiekben meghatározott összeghez hiányzó 

forrást az Önkormányzat az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. 

 

 Határidő: Az EU BM Önerő Alap pályázat elbírálása. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Önrész biztosítása az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi 

támogatásáról szóló pályázathoz  
 

ZMJVK 166/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

A Közgyűlés támogatja az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi 

támogatásáról szóló 60/2013. (VIII.9.) EMMI rendeletében kiírt pályázaton való részvételt 

és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról és a fejlesztés 

bekerülési összege 25%-ának, azaz 4. 294 ezer forint önrészként történő tervezéséről a 

2014. évi költségvetésben.  
 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2013. szeptember 30. 

            az önrész tervezésére: 2014. évi költségvetés tervezése 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére (Zárt ülés)  

 

ZMJVK 167/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Boanta Claudiu lakáshoz jutását a 

közgyűlési lakáskeret terhére és a Zalaegerszeg, Hegyalja u. 31. IV/14. szám alatti, 52 m
2
 

alapterületű, 2 szobás, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakásra 1 évre 

bérlőnek kijelöli. A bérleti jogviszony legfeljebb további négy alkalommal, alkalmanként 1 

évvel meghosszabbítható. A lakásbérbeadás Boanta Claudiu részére költségelven történik. 

 

A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a bérlőkijelölésről Boanta Claudiut értesítse, valamint 

felkéri a Lakáskezelő, Építőipari- és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérleti szerződés 

megkötéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2013. szeptember 30. 

                 a lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013. október 15. 

Felelős:  az értesítésre: Dr. Kovács Gábor jegyző 

                  a szerződés megkötésére felkérésre: Pais Kornél a LÉSZ Kft. ügyvezetője  

 

Tárgy: Rendszeres gyermekvédelmi segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

(Zárt ülés) 

 

ZMJVK 168/2013. (IX.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egy fő rendszeres gyermekvédelmi segély 

iránt benyújtott kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, és az I. fokú 

határozatot helyben hagyja. 
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