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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

ZMJVK 1/2014. (II.07.) ÖR. a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.08.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 2/2014. (II.07.) ÖR. a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

 

ZMJVK 3/2014. (II.07.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 4/2014. (II.07.) ÖR. az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. 

(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 5/2014. (II.07.) ÖR. az önkormányzat által fenntartott költségvetési 

szerveknél, intézményeknél folyó munkahelyi 

étkeztetésről és az intézeti élelmezés 

nyersanyagköltségeiről szóló 3/1991. (III.07.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
ZMJVK 1/2014. (II.06.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 2/2014. (II.06.) sz. hat. BGF Zalaegerszeg Gazdálkodási Kar területén 

(Zalaegerszeg 4815/5 hrsz. –  Gasparich u. 18.) 

található épületek vagyonkezelői jogának 

igénylése 

 

ZMJVK 3/2014. (II.06.) sz. hat. A LÉSZ Kft. tulajdonában álló telephely 

hasznosítási terve, különálló közművek 

koncepciójának kidolgozása, az útcsatlakozás 

kiépítésének lehetőségei 

 

ZMJVK 4/2014. (II.06.) sz. hat. Az önkormányzati adósságkonszolidációval 

kapcsolatos intézkedések megtétele, az 

önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről 

szóló döntés és EU önerő támogatási kérelem 

benyújtása 

 

ZMJVK 5/2014. (II.06.) sz. hat. ZTE Aréna Nemzeti Stadionfejlesztési 

Program keretében történő fejlesztések 2014. 

évi támogatása kapcsán kötendő Támogatási 

Szerződés 

 



ZMJVK 6/2014. (II.06.) sz. hat. A 2014.  évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

ZMJVK 8/2014. (II.06.) sz. hat. Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. 

(II.09.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 9/2014. (II.06.) sz. hat. Fejlesztési terület biztosítása a Zala-Depo Kft. 

tevékenységének bővítéséhez 

 

ZMJVK 10/2014. (II.06.) sz. hat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

ZMJVK 11/2014. (II.06.) sz. hat. Közbiztonsági koncepcióban megfogalmazott 

célok megvalósítása 

 

ZMJVK 12/2014. (II.06.) sz. hat. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2014. 

évi felhasználási terve 

 

ZMJVK 13/2014. (II.06.) sz. hat. Az első világháború történelmi emlékeit őrző 

emlékművek rendbetétele, renoválása, 

helyreállítása témában a Közép-és Kelet-

európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 

jelű pályázaton való részvétel 

 

ZMJVK 14/2014. (II.06.) sz. hat. Botfai sportpálya fejlesztéséhez szükséges 

területcsere 

 

ZMJVK 15/2014. (II.06.) sz. hat. Botfa 01112/1 és 01112/8 hrsz-ú ingatlanok és 

a Kaszaházi fennsík területét érintő 

belterülethatár módosítás 

 

ZMJVK 16/2014. (II.06.) sz. hat. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes 

Akcióterületi Terve, valamint Anti-

szegregációs Terve végrehajtásáról 

 

ZMJVK 17/2014. (II.06.) sz. hat. Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (ZÁRT 

ÜLÉS) 

 

ZMJVK 18/2014. (II.06.) sz. hat. Eseti (átmeneti) segély kérelem elutasítása 

ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (ZÁRT 

ÜLÉS) 

 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 A közgyűlés 2014. február 6-i ülésén tárgyalt 

tájékoztatók 

 



 

 

SZEMÉLYI RÉSZ 

 
Tárgy: Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és 

póttagjainak megválasztása 

  

ZMJVK 7/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg székhelyű 

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának megválasztja: 

 

Dr. Pápai Ferenc Zalaegerszeg, József Attila utca 4. 

Dr. Török Ferenc Zalaegerszeg, Nyerges utca 76. 

Dr. Ferenczi Csongor Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi utca 1.  

szám alatti lakosokat. 

 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjának 

megválasztja 

1.  Dr. Porkoláb Sándor László Zalaegerszeg, Ola utca 38. TT/9. és           

2. Dr. Király László András Zalaegerszeg, Szendrey Júlia utca 2/A.  

szám alatti lakosokat. 

 

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a megbízólevél átadásáról és az eskütétel 

megszervezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. február 11. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 
Tárgy: Felterjesztés Kossuth-díjra (ZÁRT ÜLÉS) 

  

 ZMJVK 19/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Németh János Munkácsy- 

díjas keramikusművész Kossuth-díjra való felterjesztését. A Közgyűlés felkéri a 

polgármestert, hogy a támogató határozatot jutassa el a Bíráló Bizottsághoz és a 

Magyar Művészeti Akadémia elnökéhez.  

 

Határidő:  2014. február 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 

 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

1/2014. (II.07.) 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: 

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

16.924.934 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési  bevételek:  

- intézményi működési bevételek                  2.627.508 eFt 

- közhatalmi bevételek  3.966.015 eFt 

- felhalmozási bevételek 629.631 eFt 

- kapott támogatás                 4.422.878 eFt 

- TB alaptól átvett pénzeszközök  250.745 eFt 

- támogatás értékű bevétel                 5.002.557 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 19.978.403 eFt-ban hagyja jóvá, 

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

 

     (3) Költségvetési kiadások: 

- személyi jellegű kiadások         2.908.047 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok            737.497  eFt 

- dologi jellegű kiadások          5.267.393 eFt 

-  működési  támogatások          1.535.878 eFt   

 - ellátottak juttatásai             474.240 eFt 

 - kölcsönnyújtás               51.085 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 3.053.469 eFt-ban, ebből  működési hiányt  1.135.980 

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                                               8.820 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:        424.829 eFt 

 

     (5)  A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 1.439.091 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az 

általános tartalék összege 2.175 eFt, a céltartalék összege 1.436.916 eFt. 

 

      (6)  A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 6.813.551 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 331.217 

eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

      (7)   A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 751.621 eFt-ban állapítja meg, melyből 

a felújítási célú pénzeszközátadás 102.231 eFt, céltartalék összege 17.328 eFt,  

célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.” 

 

2.§ (1) Az R. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. és 10. 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. 

 

3. §  Jelen rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. 

költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Jelen rendelet a hatályba lépését  

követő napon hatályát veszti. 

 

  Dr. Kovács Gábor sk. 

                   jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

                          polgármester 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetésről 
 

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 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

évi CCXXX. 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  2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 

rendeli el:           

 

1. §  A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak 

bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire. 

 

2. §   (1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi költségvetési bevételeket      

14.333.320 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről  2.820.917 eFt 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   4.607.238 eFt 

- közhatalmi  bevételek  4.258.500 eFt 

- működési bevételek   2.115.965 eFt 

 - felhalmozási bevételek 251.100 eFt 

- működési célú átvett pénzeszközök  59.600 eFt 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   220.000 eFt 

 

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9.  

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2014. évi költségvetési kiadások összegét 17.924.350 eFt-ban hagyja jóvá, melynek 

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

 

(3) Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások        2.951.765 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            809.399 eFt 

- dologi  kiadások          4.417.840  eFt 

- ellátottak pénzbeli juttatásai             143.280  eFt 

-  egyéb működési  célú kiadások          1.583.144 eFt   

                ebből: működési célú tartalék              329.818 eFt 

 

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

10.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

 

(4) A  költségvetési hiány összegét   3.591.030 eFt-ban, ebből a működési hiányt  1.480.523 

eFt-ban, a fejlesztési hiányt 2.110.507 eFt-ban állapítja meg. 



 

 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                1.480.523 eFt 

          Felhalmozási célra:                                                           1.486.283 eFt   

 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                   658.892 eFt                           

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     3.625.698 eFt 

 

Finanszírozási  kiadások: 

Felhalmozási célú hitel és lízing kiadás                                         34.668 eFt 

                                     Finanszírozási kiadások összesen:        34.668  eFt 

  

  

(5)  A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 7.273.498 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 472.599 eFt, 

feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(6)  A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 745.424 eFt-ban állapítja meg, melyből a 

felújítási célú pénzeszközátadás 43.543 eFt, céltartalék összege 10.000 eFt, célonkénti 

részletezését a 8.  melléklet tartalmazza. 

 

(7)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, ezen belül a 

költségvetési és finanszírozási  bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1.  

melléklet tartalmazza. 

 

(8)  Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat jogcímenként a 6.a melléklet tartalmazza. 

 

(9)  A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 14.  

melléklet tartalmazza. 

 

(10)  A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 

15.a és 15.b  mellékletek tartalmazzák. 

 

(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 16.    

melléklet tartalmazza. 

 

 

3. §  (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 

 

(2)A bizottságok - a költségvetés végrehajtása során - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében (továbbiakban: 

SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el. 

 



(3)  A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatok a 6.a.  

 mellékletében foglaltak szerint az alábbiak: 

 

          Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság:  

                       -  lakossági és civil kezdeményezések támogatása 

         

         Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: 

                        -  kulturális városi rendezvények 

                        -  augusztus 20-i falumúzeumi rendezvények 

                        -  művészeti ösztöndíjak 

                        -  Kamaratánc Fesztivál megrendezése 

                        -  Egerszeg Búcsú 

                        -  VII. Fazekas-keramikus találkozó 

                        -  önálló kulturális egyesületek, együttesek 

                        -  peremkerületek támogatása  

                        -  2014. évi közösségi és művészeti pályázatok  

                        -  felsőoktatási ösztöndíj 

                        -  szakképzési ösztöndíj 

                        -  saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása 

                        -  intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása 

                        -  ifjúsági  rendezvények 

                        -  tanfolyamok, képzések 

 -  verseny- és élsport 

 -  DO rendezvények lebonyolítása 

 -  alapfokú versenyek rendezése és támogatása 

 -  utánpótlás nevelés és támogatása 

-  rendezvény támogatása 

 -  szabadidősport klubok támogatása 

 -  országos DO. zalaegerszegi  rendezvényei 

 

             Gazdasági Bizottság: 

-  egyéb szervezetek támogatása 

 

             Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság: 

-  egyéb szociális szolgáltatás 

-  egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete 

-  Egészséges Városok Mozgalom 

 

             Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

                        -  közbiztonsági feladatok 

 

(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 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, a közgyűlés bizottságai, valamint a településrészi 

önkormányzatok jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati 

rendeletek szabályai alapján. 

 

(6)   A szakági keretekből történő pénzeszköz átadások felhasználásáról az átvevő 

szervezet köteles elszámolni a támogató felé az önkormányzati pénzeszközökből és 

támogatásokból megvalósuló beszerzésekről, valamint az államháztartáson kívüli forrás 

átadásáról-átvételéről szóló önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelően. Az 

elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a 

felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt 

határidőig kell benyújtani.  

      

 (7)  Azok a szervezetek, amelyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat, 

az önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé, addig 

költségvetési forrásból támogatást nem kaphatnak, amíg tartozásukat nem rendezték. 

Nem kaphat bizottsági támogatást az a szervezet, amely a bizottság korábbi 

támogatásából adódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette. 

 

4. §  (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési 

célokra és feladatokra lehet. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 

módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az 

alábbiak szerint jogosult: 

a)  működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon 

belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű 

megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig, 

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a közgyűlés által már jóváhagyott 

fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat 

engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig, 

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési  és 

felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére. 

 

(2)  A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, 

elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat 

működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési 

kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan 

lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a közgyűlés jóváhagyása szerint történhet. 

 

(3) Az éves gazdálkodás során az előirányzatok felhasználásának ütemezését a 

szakosztályok és a költségvetési szervek által szolgáltatott adatok alapján, havi 

likviditási tervekben, ezen belül heti, szervezetenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban kell elkészíteni. 

 



(4) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként 

keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba 

kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.  

 

(5) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az 

intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti: 

 a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült 

követelés törlését,  

 b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági 

döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, 

         c) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az 

önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen. 

        Minden más egyedi esetben követelés csak a közgyűlés hozzájárulásával törölhető. 

 

(6) A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi 

befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb 

szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós és hazai forrásból 

nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő 

pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását 

megelőzően egyeztetés történik - hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő 

támogatást nem nyújt, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 

100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében - az 

önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel - az önkormányzat garanciavállalási 

vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.  

 

(7)     A városi kincstár 2014. évben folytatja működését. 

Az önkormányzat fenntartási körébe tartozó költségvetési szervek pénzellátása a 

számlavezető hitelintézet útján történik, akinek lehetősége van a saját bevételein felül 

jelentkező kifizetéseknek megfelelő összeget lehívni az önkormányzat számlájáról. 

Az önkormányzat pénzellátási kötelezettséget a közgyűlés által elfogadott 

intézményfinanszírozási összeg erejéig vállal. 

 

(8)    A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5.a melléklet szerint a 2014. 

évi fejlesztési célokra felvenni tervezett hitel vonatkozásában gondoskodjon az MFB 

által pályázatokhoz igénybe vehető hitelkonstrukció keretében a szükséges beszerzési 

eljárás lefolytatásáról. 

  

(9)  A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a 

központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével – a tulajdonosi tanácsadó 

testület véleményének kikérése után a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a 

biztonság és az elérhető hozam nagysága. 

 

(10) A településrészi önkormányzatok a rendelkezésükre bocsátott keretösszeg tervezett 

felhasználásáról határozatban döntenek, melyről az önkormányzatot értesítik. A 

felhasználásra a 3. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerülhet sor.  

 

(11) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2014. évi költségvetési 

rendelet 5.a 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. 

 

(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. 

 

5.§ (1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.155,5 főben, a 12. mellékletben         

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(2)  A közgyűlés az önkormányzat létszámkeretét 1 főben, a 12. mellékletben foglaltak 

szerint hagyja jóvá. 

 

(3) Az önkormányzat a „Bio és megújuló energiafelhasználás startmunka 

mintaprogram”projekt keretében vállalta  2 fő közfoglalkoztatását 2014. január 1. és 

április 30. közötti időszakban.  

                

(4)  Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az engedélyezett 

létszámon felül közfoglalkoztatotti létszámot nem terveznek. 

 

(5)  A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2014. évre megállapított mértéke 

           a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 40 %-a, 

           b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a. 
            

6. § (1) A közgyűlés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének címrendjét az 5., 6., 9. és 10. melléklet szerint jóváhagyja a hozzá 

tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal együtt. Az önkormányzat és az irányítása 

alá tartozó költségvetési szervek címet,  az egyes ágazati feladatok pedig alcímet 

képeznek. 

 

(2)  Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. melléklet, az állami hozzájárulások 

jogcímeit és összegeit a 3. melléklet, az önkormányzat kiadásait közgazdasági 

osztályozás alapján a 4. melléklet, a hitelállomány és az adósságszolgálat alakulását a 



11. melléklet tartalmazza, valamint az Európai Uniós támogatással megvalósuló 

projekteket a 13. melléklet tartalmazza.  

 

7. §  (1) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és 

saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves 

gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. 

 

 (2) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás 

jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az 

alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős. 

 

 (3)   A költségvetési szervek az eredeti költségvetésben a működési hiány 

finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad 

pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhatnak. Amennyiben 

a felülvizsgált és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől, az 

elmaradás összegét köteles a költségvetési szerv egyéb bevételével pótolni, vagy a 

kiadások csökkentésével kompenzálni. 

 

  (4) A költségvetési szerv vezetője az előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg 

erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására a közgyűlés döntését követően 

kerülhet sor. 

 

 (5) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője 

jogosult kezdeményezni a közgyűlésnél. 

 

 (6)  Az önkormányzat költségvetési intézményei részére az intézményfinanszírozás 

keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a központi előirányzatok 

leszervezését, törvények, rendeletek végrehajtását, központi költségvetésből kiutalt 

összegeket – legfeljebb a tárgyév október 15-ig benyújtott likviditási kérelem esetén, az 

azt követő felülvizsgálat eredményének függvényében dönt. 

Abban az esetben, ha az intézmény olyan feladat ellátását vállalja fel, amit a fenntartó 

nem hagyott jóvá, akkor a finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei 

terhére kell biztosítani. 

 

 (7) Az intézmények használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az 

önkormányzat gondoskodik. 

         A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező 

változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a fenntartót. 

 

8. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél 

nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen 

adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség 

összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül. 

 

9. §  (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 

költségvetési szervei számára helyben központosított közbeszerzési eljárás 

(továbbiakban: közbeszerzés) keretében választja ki a villamos- és gázenergia szállítást 

végző vállalkozót a gazdaságilag leghatékonyabb megoldás érdekében. 

 

     (2) Az ajánlatkérésre kizárólagosan az Önkormányzat jogosult. 



  

    (3) A közbeszerzés személyi hatálya alá tartozó intézmények körét a 17. melléklet  

tartalmazza.  

 

     (4) A közbeszerzés kizárólag a villamos- és gázenergia szállítására terjed ki.  

 

     (5)Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a közbeszerzés során 

együttműködni. Ennek során az intézmények kötelesek az Önkormányzat számára az 

eljárással összefüggésben valamennyi adatot és információt – szóban vagy írásban, az 

erre vonatkozó megkereséstől számított legkésőbb 2 munkanapon belül – megadni. Az 

Önkormányzat köteles ezeket az adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni. Az 

Önkormányzat a közbeszerzési eljárás dokumentumainak összeállítása során, továbbá a 

beérkezett ajánlatok értékelésekor köteles az intézményeket megfelelően tájékoztatni, 

illetve velük egyeztetni. A tájékoztatás, illetve egyeztetés nem jelentheti a pályázati 

anyagok olyan szintű ismertetését, mely az egyenlő elbírálást veszélyeztetné. 

 

    (6)Az intézmények a közbeszerzéshez kapcsolódó költségek fedezésére díjat nem 

kötelesek fizetni, a költségek az önkormányzatot terhelik. 

 

10. § A 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítását a Polgármesteri Hivatalnál és a 

költségvetési szerveknél – az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a 

közgyűlés elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a 

közgyűlés elé kell terjeszteni.  

 

11.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési 

év során kell alkalmazni. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3/2014. (II.07.) 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, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében, 43. § 

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

50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában, 

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

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

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

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

bekezdésében, 92. §-ában, 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.) 8. § (3) 

bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki: 
[(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:] 

„31. külön önkormányzati határozat alapján gondoskodás a Települési Értéktár Bizottság 

feladatainak ellátásáról.” 

 

2. § Az R. 21. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) Kettő vagy annál több döntési lehetőség esetén 

a)   ha egyik javaslat sem kapta meg a szükséges többséget, az előterjesztést le kell venni 

napirendről,  

b) ha több javaslat is megkapta a szükséges többséget, második fordulót kell elrendelni, 

c)   a második fordulóban valamennyi szükséges többséget kapott javaslatról kell 

szavazni, 

d)   ha a második fordulóban egynél több javaslat is megkapja, vagy egy javaslat sem 

kapja meg a szükséges többséget, az előterjesztést le kell venni napirendről.”  

 

3. § (1) Az R. 51. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
[51. §Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság] 

„(4) A Bizottság átruházott hatáskörei: 

1. az óvodák heti és éves nyitva tartásának meghatározása az adott nevelési évre 



vonatkozóan, 

2. az óvodai csoportszámok meghatározása az adott nevelési évre vonatkozó 

beiratkozás után, 

3. az adott nevelési év indításának tapasztalatai az óvodákban, 

4. jóváhagyja a múzeumi küldetésnyilatkozatot és az önkormányzati muzeális 

intézmény szervezeti és működési szabályzatát, meghatározza és jóváhagyja az 

önkormányzati muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen 

stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait, 

értékeli az önkormányzati muzeális intézmény teljesítményét, 

5.  meghatározza és jóváhagyja a megyei és városi könyvtár feladatait és használati 

szabályzatát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, küldetésnyilatkozatát 

és minőségpolitikáját, jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terveket, 

szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét, jóváhagyja 

a könyvtár stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, 

6. meghatározza és jóváhagyja az önkormányzati közművelődési intézmény használati 

szabályait, működésének módját, valamint az önkormányzati közművelődési 

intézmény feladatait, jóváhagyja az önkormányzati közművelődési intézmény 

szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és művelődési programját, 

jóváhagyja az önkormányzati közművelődési intézmény beszámolóját, értékeli az 

önkormányzati közművelődési intézmény munkáját, 

7. pályázatot ír ki az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési, 

közgyűjteményi, előadó-művészeti, köznevelési és sport intézmények, valamint a 

gazdasági ellátó szervezetek intézményvezetői beosztására,  

8. a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottság átruházott 

hatáskörébe utalt előirányzatok felosztásáról való döntés, 

9. döntés az ágazati költségvetésen belül célfeladatokra elkülönített pénzeszközök 

intézményekre és tevékenységekre való bontásáról, 

10. a műterem és szakember lakások bérlőinek kijelölése, 

11.  az óvodák felvételi körzetének megállapítása 

12. jóváhagyja az önkormányzati előadó-művészeti intézmények szervezeti és működési 

szabályzatát, műsortervét és éves munkatervét, valamint beszámolóját, 

13.  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. a Pécsi Tudományegyetem zalaegerszegi kollégiumi férőhelyei elnyerésének 

pályázati rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján közzéteszi a pályázati 

kiírást, elbírálja a pályázatokat és dönt a pályázók rangsoráról, 

15. az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló helyi rendelet alapján 

közzéteszi a felhívást, dönt a támogatásról és az ösztöndíj mértékéről,    

16. Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjáról szóló önkormányzati rendelet alapján 

közzéteszi a pályázati kiírást, elbírálja a pályázatokat, dönt a nyertes pályázatokról és 

az ösztöndíj mértékéről, időtartamáról, ellátja a beszámoltatással kapcsolatos 

feladatokat, 

17. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően kérelem vagy pályázati kiírás alapján dönt a 

támogatottak köréről és a támogatás összegéről, 

18.  megadja az egyetértést a köznevelési intézmények szervezeti és működési 

szabályzata, házirendje, valamint pedagógiai programja azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség 



hárul,  

19. jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények 

beszámolóját és továbbképzési programját, valamint értékeli tevékenységüket, 

20.  jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő sport intézmény szervezeti és 

működési szabályzatát, beszámolóját, 

21. jóváhagyja a gazdasági ellátó szervezetek szervezeti és működési szabályzatát, 

beszámolóját, 

22. meghatározza az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatáshoz a helyi 

hiányszakmákat, 

23. dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi 

időpontról, valamint az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről 

szóló hirdetmény közzétételéről, 

24. véleményezi az önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek adott nevelési évre 

elkészített munkatervi javaslatát, 

25. ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, eseti 

bizottság megszervezéséről dönthet, 

26. a fenntartó megkeresésére véleményt alkot  az önkormányzat működtetésében lévő 

köznevelési intézmények megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és 

megbízásának visszavonásával kapcsolatban, 

27. dönt az önkormányzat működtetésében lévő intézmények intézményi tanácsába 

történő delegálásról, 

28. az Oktatási Hivatal megkeresésére egyetértést gyakorol a köznevelés-fejlesztési terv 

elkészítésekor.” 

(2) Az R. 51. § (14) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(14) Ellátja a Települési Értéktár Bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat.” 

 

4. § (1) Az R. 61. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A településrészi önkormányzatok üléseikről jegyzőkönyvet készítenek, mely tartalmára a 

bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jegyzőkönyvek két 

példányát az ülést követően megküldik a polgármesternek.” 

(2) Az R. 62. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) A településrészi önkormányzat a város költségvetési rendeletének elfogadását követően 

testületi határozatban dönt a rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg felhasználásáról. A 

pénzügyi előirányzat felhalmozási vagy felújítási célú felhasználása az államháztartáson 

kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló, valamint az önkormányzati pénzeszközökből és 

támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati rendeletek előírásai szerint 

történik.” 

 

5. § (1) Az R. 65. § (1) bekezdés g), j) és l) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
[(1) A  polgármester átruházott hatáskörei:] 

„g)  Polgármesteri keret terhére történő kötelezettségvállalás, figyelembe véve az 

alpolgármester(ek) javaslatá(ai)t is. 

j) A településrészi önkormányzati keret felhasználása – településrészi önkormányzatok 

határozata alapján. 

l)   Jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatot, az éves közbeszerzési tervet, dönt azok 

esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési 

eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatkéréstől a szerződéskötésig, dönt az Önkormányzat részéről központosított 

közbeszerzésekhez történő csatlakozásról, az önkormányzati pénzeszközökből és 



támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján eljár az önkormányzati és a több intézményre kiterjedő beszerzések 

esetén.” 

(2) Az R. 65. § (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki: 
[(1) A  polgármester átruházott hatáskörei:] 

„w) Dönt az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás 

kivételével – ,melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan 

tájékoztatja a közgyűlést.” 

 

6. § Az R. 65. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) Jóváhagyja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt 

gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv munkamegosztás és felelősségvállalás 

rendjét rögzítő munkamegosztási megállapodását.” 

 

7. § Az R. 81. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) Évente egy  alkalommal a  polgármester önálló napirendi pontként írásos tájékoztatót 

készít a közgyűlés részére a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról.” 

 

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

 

9. § Jelen rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 Dr. Kovács Gábor sk.         Gyutai Csaba sk. 

      jegyző        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 3/2014. (II.07.) 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- 02130000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Vegyes elkülönített számla, 

Zalaegerszeg 

11749008 – 15432704- 10040007 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Céltámogatás lebonyolítási számla, 

Zalaegerszeg 

11749008- 15432704- 1010008 



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

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

valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla 

11749008-15432704- 10130005 

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

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

lakásos bérlakóház kialakításához a saját erő elkülönítésére, támogatás lehívására, 

valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgáló számla 

11749008- 15432704 – 10070004 

A helyi építészeti értékek védelmének finanszírozására szolgáló számla 

11749008- 15432704 – 10080003 

Környezetvédelemi alap kiadások finanszírozására szolgáló számla 

11749008- 24900155 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakásépítési alap számla 

11749008-15432704-03920000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata talajterhelési díj beszedési számla 

11749008-15432704-03470000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata államigazgatási eljárási illeték 

beszedési számla 

11749008-15432704-03090000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tartózkodási idő után idegenforgalmi 

adó beszedési számla 

11749008-15560263 

A Kohéziós Alapból elnyert támogatás és saját erő igénybevételével Zalaegerszeg és 

környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésének elkülönített 

finanszírozására szolgál 

11749008-15432704-10250000 

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

bevételei és kiadásai elkülönített nyilvántartására szolgáló számla 

11749008-15432704-10300002 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közterület-felügyelete által kivetett és 

befizetett helyszíni bírságok forgalmának lebonyolítására szolgál. 

11749008-15560263-08350000 

A Kohéziós Alap Projekt bevételi és kiadási pénzforgalmának lebonyolítására szolgál. 

11751494-35215886         

Zalaegerszeg MJV Devizaszámla 

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

történő kifizetésekre  szolgál. 

11749008-15432704-10720008 

  Zalaegerszeg MJV „Inkubátorház 

11749008-15432704-10730007 

  Zeg. MJV. Belváros Rehabilitációs program 

11749008-15432704-10750005 

  Zalaegerszegi Isk. Informatikai fejl. 

11749008-15432704-10760004 

  Zeg. MJV Önkormányzata Kártya számla 

11749008-16898516     

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Pénzforgalmi 

bankszámla                            

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



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

lokális színterek pályázat kiadásainak és bevételeinek elkülönített elszámolására szolgál. 

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

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

lokális színterek pályázat kiadásainak és bevételeinek elkülönített elszámolására szolgál. 

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

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

elkülönített elszámolására szolgál. 

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

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

együttműködések kialakítása pályázat kiadásainak és bevételeinek elkülönített 

elszámolására szolgál. 

11749008-15432704-10810006  Oktatási kincstári finanszírozási alszámla 

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

számlaegyenlegeinek jóváírására szolgáló alszámla 

11749008-15432704-10820005    Szakképzési kincstári finanszírozási alszámla 

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

számlaegyenlegeinek jóváírására szolgáló alszámla 

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

„Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a 

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

kapcsolatos pénzmozgások elkülönítésére szolgáló alszámla 

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

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

kapcsolatos pénzmozgások elkülönítésére szolgáló alszámla 

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

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

számláikon a megszűnésidőpontjában fennálló számlaegyenlegek átvezetésére megnyitott 

alszámla 

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

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

pénzmozgások elkülönítésére szolgáló alszámla  

 

 

Az Önkormányzat törzsszáma:  

734455 

 

Adóazonosító szám:  

15734453-2-20 

 

Statisztikai számjel:  

15734453-8411-321-20 

 

Kormányzati funkció 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

 általános igazgatási tevékenysége 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

 feladatok 

042180 Állat-egészségügy 



066010 Zöldterület-kezelés 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások” 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

4/2014. (II.07.) 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 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

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

törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az 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.) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

 

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

 

3. § 

 

Az R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

 

 

4. § 

 

Az R. 5. mellékletében a 6. és 9. sz. védőnői körzet helyébe jelen rendelet 4. mellékletében 

szereplő 6. és 9. sz. védőnői körzet lép. 

 

 

5. § 

 

Ez a rendelet 2014. március 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

         Dr. Kovács Gábor sk.     Gyutai Csaba sk. 

                                   jegyző                                                   polgármester 



 

1. melléklet a  4/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez

 

 
 

I. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

 Arany János u. 

Batsányi János u. 

Borbély György u. 

Budai Nagy Antal u. 

Bükkfa u. 

Csillagvölgy u. 

Deák tér 

Dózsa György u. 

Esthajnal u. 

Galamb u. 

Gárdonyi Géza u. 

Gasparich u. 1-9. 

Gasparich u. 2-14. 

Gébárti út 75-től  

Gébárti út 82-től 

Ilosvai u. 

Irinyi János u. 

Jákum Ferenc u. 

Jedlik Ányos u. ua. Babati József u. 

Jégmadár u. 

Jókai Mór u. 

Kabók Lajos u. 

Kert u. 

Kertész u. 

Király u. 

Kölcsey Ferenc u. 

Könyök u. 

Lőrinc barát u. 

Málnás u. 

Mérleg tér 

Mikes Kelemen u. 

Mindszenty J. tér 

Munkácsy Mihály u. 

Nefelejcs u. 

Neszele u. 

Október 6. tér 

Ola u. 

Piac tér 

Pintér Máté u. 

Platán sor 18-44. 

Platán sor 19-25. 

Püspöki Grácián u. 

Rákóczi Ferenc u. 

Sütő u. 

Szeglet u. 

Szilágyi Erzsébet u. 

Vágóhíd u. 

Várkör u. 

Virág Benedek u. 

Vizslaparki út 1-21. 

Vizslaparki út 2-22. 

 

II. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Ady u. 2-18. 

Akácfa u. 

Béke ligeti út 

Berzsenyi út 1-13. és 19-35. 

Berzsenyi út 2-22. 

Berzsenyi út 28-30. 

Bethlen Gábor u. 

Bíró Márton u. 1-57. 

Bíró Márton u. 2-44. 

Bocskai u. 

Dr. Jancsó Benedek u. 

Eötvös köz 

Eötvös u. 

Felsőerdő u. 

Flórián u. 

Iskola köz 

Ispotály köz 

Kazinczy tér 

Kelemen Imre u. 

Kinizsi u. 1-29.  

Kinizsi u. 2-28. 

Kisfaludy u.  

Kossuth Lajos u. 1-19. 

Kossuth Lajos u. 2-32. 

Kosztolányi tér 

Kosztolányi u. 

Kovács K. tér 

Külső-kórház u. 

Mártírok útja 1-45. 

Mártírok útja 2-48. 

Millenium tér 

Őrház u. 

Pázmány Péter u. 

Petőfi u. 26-tól 

Petőfi u. 31-től 

Pózva u. 

Síp u. 

Stadion u.  

Széchenyi tér ua. Kossuth L. tér 

Toldi Miklós u. páratlan 

Tompa u. 

Tüttőssy u. 4-8. 

Vasút u. 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Bazitai út 

Becsali hegy 

Becsali út 

Belsőszeg u. 

Budai völgy 

Csáfordi forduló 

Cserhegyi u. 

Csertán Sándor u. 

Déryné u. 

Egry József u.  

Futrinka u. 

Göcseji u. 1-53. 

Göcseji út 55-63. 

Gyümölcsös u. 

Hóvirág u. 

Kilátó u.  

Király-horhos 

Kisbükk dülő 

Kodály Zoltán u. 

Kökény u. 

Landorhegyi út 14-34. 

Landorhegyi út 25-35. 

Magasbükk u. 

Meggyfa u. 

Meredek u. 

Mosoly u. 

Nimród u. 

Szüret u. 

Toposháza út 

Űrhajós u. 

Zalagyöngye u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. számú házi gyermekorvosi körzet  

 

Avasárok utca 

Baross Gábor u. 

Báthori István 

Besenyő u. 

Bíró Márton u. 46-tól 

Bíró Márton u. 59-től 

Cseresznyésszeri út 

Csilla dűlő 

Csörge u. 

Diós u. 

Enikő u. 

Esze Tamás u. 

Farkas Dávid u. 

Fenyő u. 

Gévahegyi út 

Gévavölgyi u. 

Gönczi Ferenc u. 

Hegyi út 

Hevesi u. 

Holub József u. 

Honvéd u. 

Juhász Gyula u. 

Kanizsai u. 

Kazinczy Ferenc u. 

Kinizsi u. 30-tól 

Kinizsi u. 31-től 

Kutilapi u. 

Lukahegyi út 

Margaréta u. 

Öreghegy 

Páterdombi út 

Pipahegyi u. 

Posta út 

Radnóti Miklós u. 

Sashegyi u. 

Szeder köz 

Szegfű u. 

Szövetkezet út 

Tulipán u. 

Baráth Ferenc u. 

Wlassics Gyula u. 

Zalai Tóth János u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Alkotmány u. 

Bor út 

Búzavirág u. 

Dalos u. 

Egerszeghegyi út 

Fagyöngy u. 

Folyondár u. 

Gasparich út 11-től 

Gasparich út 16-tól 

Hársas út 

Hegybíró u. 

Hegyközség út 

Hegyoldal u. 

Holdfény u. 

Kápolna hegy 

Kápolna-hegyi út 

Kiscsarit u. 

Kishegyi út 

Kispálhegyi út 

Kispest út 1-11. 

Kispest út 2-16. 

Landorhegyi út 1-19. 

Landorhegyi út 36-60. 

Landorhegyi út 37-51. 

Lankás u. 

Madách u. 2-22. 

Mandulás u. 

Nagycsarit u. 

Nyár u. 

Öregszívhegyi u. 

Ősz u. 

Pais Dezső u. 1-15. 

Pincesor u. 

Platán sor 10-16. 

Platán sor 1-17. 

Puskás Tivadar u. 

Rózsafa út 

Szarkaláb u. 

Szedenik út 

Szívhegyi út 

Táncoslapi u. 

Vadrózsa u. 

Vass Lajos u. 

Vizslaparki út 23-33. 

Vizslaparki út 24-50. 

Zengő u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Balatoni út 

Berzsenyi út 15-17. 

Berzsenyi út 24-26. 

Bóbita u. 

Bozsoki hegy 

Bozsoki út 

Bozsoki-hegyi út 

Bozsoki-völgyi út 

Csácsbozsoki vadászház 

Csácsi hegy 

Csácsi hegyi út 

Csácsi u. 

Csapási u. 

Csiga u. 

Csilla u. 

Csillagfény u. 

Damjanich u. 

Diófa u. 

Domb u. 

Dombalja u. 

Egervári út 

Fakopáncs u. 

Fácános u. 

Flamingó u.  

Fuvar u. 

Fűzfa u. 

Füzike u. 

Gólyadombi u. 

Gólyahír u. 

Hajnóczi József u. 

Halom u. 

Harangvirág u. 

Hétvezér u. 

Holló u. 

Kakukkfű u. 

Kamilla u. 

Kaszaházi u. 

Kis u. 

Kiserdei út 

Klapka György u. 

Levendula u. 

Madárbirs u. 

Malom sétány 

Martinovics u. 

Mező u. 

Nekeresdi út 

Nyári-hegyi út 

Nyerges u. 

Olajátemelő 

Orgona u. 

Ölyvesfalvi u. 

Pacsirta u. 

Panoráma tér 

Paperdő u. 

Papharaszt u. 



 

 

VII. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Patak u. 

Patkó u. 

Pitypang u. 

Rigó u. 

Rómer Flóris u. 

Rózsavölgyi u. 

Ságodi út 

Sport u. 

Süveghegy u. 

Szabadság u. 

Szellőháti u. 

Szilvás u. 

Szivárvány tér 

Szó köz 

Telekalja u. 

Termál u.  

Tél u. 

Tó u. 

Toldi Miklós 4-16. 

Tuboly László u. 

Tücsök u. 

Tüttő György u. 

Új út 

Válicka u.  

Vásártér u. 

Vasvári Pál u. 

Vérmalom 

Verőfény u. 

Viola u.  

Virágzó mező u. 

Zala u. 

Zölderdő u. 

 

 
 

VIII. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Átalszegett u. 11-től 

Átalszegett u. 14-től 

Babits Mihály u. 

Balassi Bálint u. 

Erdész u. 1-től 

Erdész u. 2-76. 

Erkel Ferenc u. 

Fáy András u. 

Fejér György u. 

Goldmark u.  

Gyimesi u. 

Hajnal u. 

Hegyalja u. 12-40. 

Hegyalja u. 3-13. 

Ifjúság útja 

Jászai Mari u. 

Köztársaság útja 50-66. 

Köztársaság útja 69-75. 

Lehel u. 

 

VIII. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Liszt Ferenc u. 

Mókus u. 

Napsugár u. 

Pesti Barnabás u. ua. Mészáros Lázár u. 

Sas u. 

Stromfeld Aurél u. 

Vajda Lajos u. 

Varkaus tér 

 
 

IX. számú házi gyermekorvosi körzet  

 

Aranyeső u. 

Azáleás u. 

Bodza u. 

Boglárka u. 

Bokor u. 

Borostyán sor 

Buslak puszta 

Cédrus u. 

Cimpóhegyi u. 

Cinke u. 2-12. 

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

Építők útja 

Feltáró u. 

Gálafej major 

Göcseji Pataki F. u. 1-21. 

Göcseji Pataki F. u. 2-14.,  

Határjáró u. 

Havasi gyopár u. 

Hegyalja út 42-60. 

Hosszújánka 

Jánkahegyi u. 

Jázmin u. 

Köztársaság útja 82-104. 

Krókusz u. 

Lépcsősor u. 

Ligetszépe u. 

Nárcisz u. 

Nemzetőr u. 1-17. 

Nemzetőr u. 2-20. 

Nemzetőr utca 32-34. 

Olajmunkás u. 

Öreghegyi út 

Pityke u. 

Rózsadombi u. 

Rövidjánka 

Százszorszép u. 

Szeretet u.  

Tuja u. 

Vakaros hegyi út 

Zsák u. 

 

 

 



 

X. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Ady Endre u. 

Alsójánkahegyi u. 

Árpád u. 

Átalszegett u. 1-9. 

Átalszegett u. 2-12. 

Avashegy 

Avashegyi u. 

Bajcsy Zs. tér 

Bánya u. 

Barka u.  

Bartók Béla u. 

Batthyány L. u. 

Bem József u. 

Bokréta u. 

Borbély György köz 

Botfa u. 

Botfy u. 

Czobor Mátyás u.  

Csalogány u. 

Csány tér 

Csillagfürt u. 

Dísz tér 1-5. 

Dísz tér 2-6. 

Dobó Katalin u. 

Fecske u. 

Fehérhegyi u. 

Gerle u. 

Gesztenyési u. 

Závodszky István u. 

Göcseji út 2-től 

Hoffhalter Rudolf u. 

Hunyadi János út 

József Attila u. 

Karácsonyhegyi út 

Katona József u. 

Kikelet u. 

Kossuth Lajos u. 19-61. 

Kossuth Lajos u. 34-64. 

Kút u. 

Liliom u. 

Május 1. u. 

Mártírok útja 47-től 

Mártírok útja 50-től 

Mátyás Király u. 

Móricz Zsigmond u. 

Napkelet u. 

Napraforgó u.  

Orsolya tér 

Orsolya u. 

Ördöngős völgy 

Perczel Mór u. 

Petőfi köz 

Petőfi u. 1-29. 

Petőfi u. 2-24. 

Petúnia u. 

Rózsás u. 

Szállítók útja 

 

X. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

 

Szekeresvölgyi u. 

Szent László u. 

Szőlőskert u. 

Takarék köz 

Táncsics Mihály u. 

Tomori Pál u. 

Tóth Árpád u. 

Tőzike u. 

Tüttőssy u. 7. és 10-20. 

Várberki u. 

Volán u. 

Vörösmarty Mihály u. 

Zárda u. 

Zrínyi Miklós u. 

 

 

 
 

XI. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Akácfa sor 

Andráshida u. 

Apátfa u. 

Árnyas u. 

Béke u. 

Bekeháza 

Berek u. 

Bíbor u. 

Citromfű u. 

Cserfa u. 

Csillagh László tér 

Csonttető u. 

Dukai Takács Judit u. 

Ebergényi u. 

Ebergényi út 

Égerfa u. 

Erzsébethegyi út 

Falumúzeum u. 

Felsődűlő u. 

Fenyvesalja u. 

Fenyves köz 

Gábor Áron u. 

Gát u. 

Gazdaság u. 

Gébárti út 1-73. 

Gébárti út 2-80. 

Gógán malom 

Gógánhegy 

Gógánhegyi út 

Gógánvölgyi út 

Gyár u. 

Gyík u. 

Harmat u. 

Hársfa u. 



 

 

XI. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Hatházi u. 

Helikon u. 

Hock János u. 

Iskola u. 

Jegenyés u. 

Kápolna szer 

Karácsony Sándor u. 

Kaszás u. 

Körmendi u. 

Kövecses 

Kutasi u. 

Liget u. 

Lovász u. 

Lőtéri u. 

Majori u. 

Malom u. 

Móra Ferenc u. 

Mura u. 

Muskátli u. 

Novák Mihály u. 

Nyíres u. 

Öveges József u. 

Perlaki u. 

Peteli-hegyi út 

Rét u. 

Rozmaring u. 

Rózsa u. 

Szélhordta út 

Szendrei Júlia u. 

Szent István u. 

Szentmártoni u. 

Szirom u. 

Szőlőhegyi u. 

Tavasz u.  

Teskándi u. 

Tölgyfa u. 

Újhegyi út 

Vadvirág u. 

Virágszer u. 

Városvég u. 

Vorhotai u. 

Völgyi u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. számú házi gyermekorvosi körzet 

 

Apáczai Csere János tér  

Alsóerdei u. 

Ciklámen u. 

Csendes u. 

Erdész u. 78-82. 

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

Gyöngyvirág u. 

Hegyalja u. 15-69. 

Izzó u. 

Köztársaság útja 1-67. 

Köztársaság útja 2-48. 

Köztársaság útja 74-80. 

Köztársaság útja 77-89. 

Nemzetőr u. 22-30., 19. 

Pálóczi Horváth Ádám u. 1-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. melléklet a  4/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez 

 
 

I. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Béke u. 

Bekeháza 

Bíbor u. 

Csapási u. 

Csillagfény u. 

Diófa u. 

Ebergényi u. 

Ebergényi út 

Fakopáncs u. 

Fácános u. 

Falumúzeum út 

Flamingó u. 

Fuvar u. 

Fűzfa u. 

Gyár u. 

Hajnóczi József u. 

Hársfa u. 

Helikon u. 

Hock János u. 

Kabók Lajos u. 

Kamilla u. 

Karácsony Sándor u. 

Kertész u. 

Malom u. 

Martinovics u. 

Móra Ferenc u. 

Mura u. 

Muskátli u. 

Nefelejcs u. 

Orgona u. 

Paperdő u.  

Patak u. 

Perlaki u. 

Pitypang u. 

Platán sor 18-44.  

Platán sor 19-25.  

Rigó u. 

Rózsa u. 

Szellőháti u. 

Szendrei Júlia  

Szilágyi Erzsébet u. 

Szilvás u. 

Tavasz u. 

Telekalja u. 

Termál u. 

Tó u. 

Tuboly L. u. 

Új út 

Vágóhíd u. 

Városvég u. 

 

I. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Vasvári Pál u.  

Viola u. 

 

 
 

II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Akácfa sor 

Arany János u. 1-67. 

Árnyas u. 

Barka u. 

Batsányi János u. 

Borbély György u. 

Búzavirág u. 

Citromfű u. 

Csillagfürt u. 

Dalos u. 

Dózsa György u. 

Egerszeghegyi út 

Fagyöngy u. 

Felsődűlő u. 

Fenyvesalja u. 

Fenyves köz 

Flórián u.  

Folyondár u. 

Gárdonyi Géza u. 

Gasparich Márk u. 1-9.  

Gasparich Márk u. 2-14. 

Gerle u. 

Gógánhegy 

Gógánhegyi út 

Gógánvölgyi út 

Harmat u. 

Hegybíró u. 

Holdfény u.  

Jókai u. 1-43. 

Jókai u. 2-36. 

Kápolna hegy 

Kaszás u. 

Kelemen Imre u. 

Kert u. 

Lankás u. 

Lőrinc barát u. 

Lőtéri u. 

Mikes Kelemen u. 1-23.  

Mikes Kelemen u. 2., 10-20. 

Ola u. 

Öregszívhegyi u. 

Petúnia u. 

Pincesor u. 

Pintér Máté u. 

 



 

II. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Püspöki Grácián u. 

Rákóczi u. 10-64.  

Rákóczi u. 17-47. 

Rozmaring u. 

Síp u. 

Szekeresvölgyi u. 

Szélhordta út 

Vadrózsa u. 

Virág Benedek u. 

Zengő u. 

 

 
 

III. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Ady Endre u. 20-tól  

Ady Endre u. 49-től  

Botfy u. 

Csány tér 

Göcseji út 1-33.  

Kisfaludy u. 1-19. 

Kossuth Lajos u. 19-61.  

Mártírok útja 47-től, 50-től 

Petőfi köz 

Petőfi u. 1-19.  

Petőfi u. 2-16  

Takarék köz 

Táncsics Mihály u.  

Vizslaparki út 2-32.  

Vörösmarty Mihály u.  

 

 
 

IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Avashegy 

Avashegyi u. 

Berzsenyi u. 13-19.  

Botfa u. 

Dísz tér 

Fehérhegyi u. 

Gesztenyés u. 

Karácsony-hegyi út 

Kosztolányi tér 

Kosztolányi út 

Olajmunkás u. 10-14. 

Pázmány Péter u. 

Rózsás u. 

Tüttőssy u. 

Várberki út 

 

 

 

 

 

 

V. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Átalszegett út 23-27. 

Göcseji u. 35-45-49-51-53.  

Vizslaparki út 23-33.  

 
 

 

VI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Alsójánkahegyi u. 

Árpád u. 

Bajcsy Zs. tér 

Bánya u. 

Bartók Béla u. 

Bem József u. 

Bokréta u. 

Dobó Katalin u. 

Hosszú-jánka 

Hunyadi János u. 2-12. 

Jánkahegy 

József Attila u. 

Katona József u. 

Kikelet u. 

Kossuth L. u. 32-62.  

Kút u. 

Liliom u. 

Mátyás Király u.  

Móricz Zsigmond u. 

Napkelet u. 

Napraforgó u. 

Orsolya tér 

Orsolya u. 

Ördöngős völgy 

Perczel Mór u. 

Rövid-jánka 

Szállítók útja 

Szent László u. 

Szőlőskert u. 

Tomori Pál u. 

Tóth Árpád u. 

Tőzike u. 

Volán u. 

Zárda u. 

Zrínyi Miklós u. 

 

 

 
 

VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Avasárok u. 

Báthori u. 

Bíró Márton u. 46-tól  

Bíró Márton u. 55-től  

Csilla dűlő 

Diós u. 



 

 

VII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Enikő u. 

Farkas Dávid u. 

Fenyő u.  

Gévahegyi út 

Gévavölgyi u. 

Gönczi Ferenc u. 

Hevesi u. 

Honvéd u. 

Juhász Gyula u. 

Kanizsai u. 

Kazinczy Ferenc u. 

Kinizsi u. 24-től  

Kinizsi u. 31-től  

Margaréta u. 

Páterdombi út 

Pipahegyi u. 

Radnóti Miklós u. 

Sashegyi u. 

Szeder köz 

Szegfű u. 

Tulipán u. 

Baráth Ferenc u. 

Wlassics Gyula u. 

Zalai Tóth János u. 

 
 

 

VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Babati János u. ua. Jedlik Ányos u. 

Bóbita u. 

Bozsoki hegy 

Bozsoki út 

Bozsoki-hegyi út 

Bozsoki-völgyi u. 

Bükkfa u. 

Csácsbozsoki Vadászház 

Csácsi hegy 

Csácsi u. 

Csácsi-hegyi út 

Csiga u. 

Csilla u. 

Csillagvölgy u. 

Damjanich u.  

Domb u. 

Dombalja u. 

Egervári u. 

Esthajnal u. 

Füzike u. 

Gógán malom 

Gólyadombi u. 

Gólyahír u. 

Halom u.  

Harangvirág u. 

Hétvezér u. 

Holló u. 

 

VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Ilosvai u. 

Irinyi János u. 

Jégmadár u. 

Kakukkfű u. 

Király u. 

Kiserdei út 

Klapka György u. 

Kölcsey u. 

Levendula u. 

Madárbirs u. 

Malom sétány 

Málnás u. 

Mező u. 

Nekeresdi út 

Neszele u. 

Nyári-hegyi út 

Nyerges u. 

Olajátemelő 

Ölyvesfalvi u. 

Pacsirta u. 

Panoráma tér 

Papharaszt u. 

Patkó u. 

Rommer Flóris u. 

Rózsavölgyi u. 

Ságodi út 

Sport u. 

Süveghegy u. 

Szabadság u. 

Szivárvány tér 

Szó köz 

Tél u. 

Tücsök u. 

Tüttő György u. 

Válicka u. 

Vásártér u. 

Verőfény u. 

Vérmalom 

Virágzó mező 

Zala u. 

Zölderdő u. 

 

 

 
IX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Alkotmány u.  

Arany János u. 69-71. 

Gasparich u. 11-25.  

Jókai u. 45-51.  

Landorhegyi út 1-13. 

Madách Imre u. 16-22.  

Mikes Kelemen u. 4-8.  

 
 



 

X. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Aranyeső u. 

Csertán Sándor u. 

Déryné u. 

Gasparich u. 16-24. 

Havasi gyopár u. 

Jázmin u. 

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

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

Ligetszépe u. 

Nárcisz u. 

Platán sor 1-17/A. 

Platán sor 2-16. 

Puskás Tivadar u. 

Százszorszép u. 

Űrhajós u. 

 
 

 

 

XI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Babits M. u.  

Csalogány u. 

Erkel Ferenc u.   

Fáy András u. 

Fecske u. 

Hajnal u. 1, 2, 3.  

Hegyalja u. 2-34. 

Hegyalja u. 3-13. 

Ifjúság útja 1-13.  

Ifjúság útja 2-16.  

Jászai Mari u. 

Köztársaság útja 12-48.  50/A-E.  

Olajmunkás u. 20/A-56.  

Olajmunkás u. 7-57.  

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

Sas u. 1-9.  

Sas u. 2-34. 

 

 
 

XII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Andráshida u. 

Apátfa 

Berek u. 

Cserfa u. 

Csillagh László tér 

Csonttető u. 

Dukai T. Judit u. 

Égerfa u. 

Erzsébethegyi út 

Gábor Áron u. 

Gát u. 

Gazdaság u. 

Gébárti út  

Gyík u. 

 

XII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Hatházi út  

Iskola u. 

Jegenyés u. 

Kápolna szer 

Körmendi út 

Kövecses u. 

Kutasi út 

Liget u. 

Lovász u. 

Majori u. 

Novák Mihály u. 

Nyíres u. 

Öveges J. u. 

Peteli-hegyi út 

Rét u. 

Szent István u. 

Szentmártoni u. 

Szirom u. 

Szőlőhegyi út 

Teskándi út 

Tölgyfa u. 

Újhegyi út 

Vadvirág u. 

Virágszer 

Vorhotai út 

Völgyi út  

Zalaboldogfa 

 
 

XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Átalszegett u. 29-167.  

Átalszegett u. 6-118.  

Balassi Bálint u. 

Bodza u.  

Ciklámen u. 12/A/B/C. 

Cinke u. 

Csendes u. 19-43.  

Csendes u. 20-34.  

Erdész u. 1-től  

Erdész u. 2-76. 

Goldmark u.  

Závodszky István u. 1/C-27. 

 Závodszky István u. 20-46.  

Gyimesi u. 

Hoffhalter Rudolf u. 

Köztársaság útja 19-67.  

Köztársaság útja 50-66.  

Lehel u.  

Liszt Ferenc u. 

Napsugár u. 

Nemzetőr u. 32.-től 

Stromfeld Aurél u.  

Vajda Lajos u. 

Varkaus tér 



 

 
XIV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Alsóerdei út 

Azáleás u. 

Bazitai u. 

Becsali hegy 

Becsali út 

Belsőszeg u. 

Budai völgy 

Búslakpuszta 

Csáfordi forduló 

Cserhegyi út 

Egry József u. 2-10.  

Futrinka u. 

Göcseji út 16-tól  

Göcseji út 55-63. 

Gyöngyvirág út 

Gyümölcsös u. 

Hársas u. 

Hóvirág u. 

Izzó u. 

Kápolna-hegyi út 

Kilátó u. 

Király-horhos 

Kisbükk dülő 

Kökény u. 

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

Lépcsősor u.  

Magasbükk u. 

Meggyfa u. 

Meredek u. 

Mosoly u. 

Nimród u. 

Szüret u. 

Toposháza u. 

Zalagyöngye u. 

 
XV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Balatoni út 

Budai Nagy Antal u. 

Deák tér 

Jákum u. 

Kaszaházi út  

Könyök u. 

Mérleg tér 

Munkácsy u. 

Piac tér 

Rákóczi u. 2-8. és 1-15. 

Sütő u. 

Mindszenty József tér 

Szeglet u. 

Várkör 

Kiskutas 

Kispáli 

Nagykutas 

Nagypáli 

 
 

XVI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Bor út 

Gasparich u. 26-tól  

Gasparich u. 27-től   

Hegyközség u. 

Hegyoldal u. 

Kiscsarit u. 

Kishegyi u 

Kispálhegyi u. 

Kispest u. 1-11.  

Kispest u. 2-16.  

Kodály Zoltán u. 1-13.  

Landorhegyi út 19-21, 25-31, 35-51.  

Landorhegyi út 26-60.   

Madách Imre u. 2-14.  

Mandulás u. 

Nagycsarit u. 

Nyár u.  

Ősz u. 

Pais Dezső u. 1-15.  

Rózsafa u. 

Szarkaláb u. 

Szedenik út 

Szívhegy 

Szívhegyi út 

Táncoslapi u.  

Vass Lajos u. 

 

 

 

XVII számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Átalszegett u. 1-21.  

Besenyő u. 

Boglárka u. 

Bokor u. 

Cédrus u. 

Cimpóhegyi u. 

Czobor Mátyás u.  

Csendes u. 1-18.  

Cseresnyésszeri u. 

Csörge u. 

Esze Tamás u. 

Feltáró u. 

Gálafej major 

Závodszky István u. 1/A, 1/B.  

Závodszky István u. 2-18.  

Göcseji út 2-12. 

Hegyi út 

Köztársaság útja 1-17.  

Köztársaság útja 2-10.  

Krókusz u. 

Kutilapi u.  

Lukahegyi u. 

Május 1. u. 

Olajmunkás u. 1-5.  



 

XVII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Olajmunkás u. 2-8. és 16-20. 

Öreghegy 

Öreghegyi út 

Pityke u. 

Posta út 

Rózsadombi u. 

Szeretet u. 

Szövetkezet u. 

Tuja u. 

Vakaroshegyi út 

Zsák u. 

 
 

XVIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

  

Akácfa u. 

Batthyány Lajos u. 

Berzsenyi u. 20-22. 

Berzsenyi u. 26-30. 

Bíró M. u. 38-44. 

Dr. Jancsó Benedek u. 

Felsőerdő u. 

Galamb u. 

Kis u. 

Külső-kórház u. 

Október 6. Tér 

Őrház u. 

Pózva u. 

Stadion u. 1.  

Stadion u. 2-8.  

Vasút u. 

 
 

 

XIX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Borostyán sor 

Ciklámen u. 1-9. és 2-10. 

Csutor Imre u. 

Göcseji P. Ferenc u. 

Határjáró u. 

Hegyalja u. 15-től  

Hegyalja u. 36-tól  

Köztársaság útja 68-80.  

Nemzetőr u. páratlan oldal; 2-30.  

Pálóczi Horváth Ádám u. 

 
 

 

XX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Ady Endre u. 1-47. 

Ady Endre u. 2-18.  

Balatoni út 3.  

Berzsenyi út 1-11.  

Berzsenyi út 2-18.  

Borbély György köz 

XX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Eötvös köz 

Eötvös u. 

Iskola köz 

Ispotály köz 

Kazinczy tér  

Kisfaludy u. 2-18.  

Kossuth Lajos u. 1-19.  

Kovács Károly tér 

Mártírok útja 1-45.  

Mártírok útja 2-48.  

Millenium tér 

Széchenyi tér ua. Kossuth L. tér 

Tompa u. 

Vizslaparki u. 34-102.  

Vizslaparki út 1-21. 

 
 

 

XXI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Apáczai Csere János tér 

Átalszegett u. 169-173.  

Építők útja 

Erdész u. 78-86.  

Fejér György u. 

Köztársaság útja 69-től  

Köztársaság útja 82-től  

Mókus u. 

 
 

 

XXII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Baross Gábor u. 

Béke-ligeti út 

Berzsenyi út 21-35.  

Bethlen Gábor u. 

Bíró Márton u. 1-51. 

Bíró Márton u. 2-36. 

Bocskai István u. 

Holub József u. 

Kinizsi u. 1-29.  

Kinizsi u. 2-22.  

Petőfi u. 18-32.  

Petőfi u. 21-49.  

Toldi Miklós u.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. melléklet a  4/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez 

 

I. számú vegyes fogorvosi körzet 

Béke utca 

Bekeháza 

Bor út 

Bükkfa u. 

Csapási utca 

Csillagfény u. 

Csillagvölgy u. 

Diófa utca 

Ebergényi út 

Ebergényi utca 

Esthajnal u. 

Fakopáncs u. 

Fácános utca 

Falumúzeum utca 

Flamingó u. 

Fuvar u. 

Füzike u. 

Fűzfa utca 

Gólyadombi u. 

Gyár utca 

Hajnóczi József utca 

Hársfa utca 

Helikon utca 

Hock János utca 

Ilosvai utca 

Irinyi J. utca 

Jákum Ferenc utca 

Jedlik Ányos utca ua. Babati J. utca 

Jégmadár u. 

Kabók Lajos utca 

Kakukkfű u. 

Kamilla u. 

Karácsony Sándor utca 

Kert utca 

Kertész utca 

Király utca 

Kiserdei út 

Könyök utca 

Málnás u. 

Malom utca 

Martinovics utca 

Móra Ferenc utca 

Mura utca 

Muskátli utca 

Nefelejcs utca 

Neszele utca 

Orgona utca 

Paperdő utca 

Patak utca 

Perlaki utca 

Pitypang u. 

Platán sor 

I. számú vegyes fogorvosi körzet 

Rigó utca 

Rózsa utca 

Ságodi út 

Szellőháti utca 

Szendrei Júlia utca 

Szilágyi Erzsébet utca 

Szilvás utca 

Tavasz utca 

Telekalja utca 

Termál u. 

Tó utca 

Tuboly László u. 

Tücsök u. 

Új út 

Vágóhíd utca 

Vasvári Pál utca 

Verőfény u. 

Viola u. 

 
II. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Arany János utca 

Batsányi utca 

Borbély György utca 

Dózsa György utca 

Flórián utca 

Gárdonyi Géza utca 

Gasparich Márk utca 

Jókai utca 

Kelemen Imre utca 

Kisbucsa 

Kispálhegyi út 

Lőrinc barát utca 

Mikes Kelemen utca 

Ola utca 

Pintér Máté utca 

Püspöki Grácián utca 

Rákóczi Ferenc utca 

Síp utca 

Virág Benedek utca 

 

 
III. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Ady Endre utca 

Borbély György köz 

Botfy utca 

Göcseji út 

Külsőkórház u. 

Vizslaparki utca 

Böde 

Hottó 



 

 

 

IV. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Akácfa sor 

Árnyas utca 

Árpád utca 

BajcsY Zs. tér  

Bánya u. 

Barka u. 

Bartók Béla utca 

Bem József utca 

Bíbor u. 

Bokréta út 

Búzavirág utca 

Citromfű u. 

Czobor Mátyás u. 

Csillagfürt u. 

Dalos u. 

Dobó Katalin utca 

Egerszeghegyi út 

Fagyöngy utca 

Felsődűlő u. 

Fenyvesalja utca 

Fenyves köz 

Folyondár utca 

Gerle u. 

Gógánhegy + Gógánmalom 

Gógánhegyi út 

Gógánvölgyi u. 

Harmat utca 

Hegybíró utca 

Holdfény u. 

Hunyadi János u. 

Ispotály köz 

József Attila utca 

Kaszás utca 

Katona József utca 

Kossuth Lajos tér 

Kossuth Lajos utca 

Kút utca 

Lankás utca 

Lőtéri utca 

Május 1. u. 

Mártírok útja 

Mátyás király utca 

Móricz Zsigmond utca 

Olajmunkás u. 

Orsolya tér 

Orsolya utca 

Öregszívhegyi utca 

Perczel Mór utca 

Petúnia u. 

Pincesor utca 

Szállítók útja 

Szekeresvölgyi u. 

Szélhordta út 

Szent László utca 

IV. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Takarék köz 

Táncsics utca 

Tomori Pál utca 

Tóth Árpád utca 

Tőzike utca 

Vadrózsa utca 

Városvég u. 

Volán utca 

Vörösmarty utca 

Zárda utca 

Zengő utca 

Zrínyi M. utca 

 
 

 

 

 

V. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Bekeháza 

Béke-ligeti utca 

Berzsenyi Dániel u. 

Bethlen Gábor utca 

Bocskai utca 

Egervári utca 

Felsőerdő utca 

Gyöngyvirág utca 

Kiskutas 

Kosztolányi Dezső u. 

Kosztolányi tér 

Nagykutas 

Nekeresdi utca 

Pázmány Péter utca 

Rózsafa utca 

Toldi Miklós utca 

Tüdőkórház 

Virágzómező utca 

 
 

 

VI. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Avasárok utca 

Baross Gábor utca 

Báthori utca 

Bíró Márton utca 

Csilla-dülő 

Diós u. 

Enikő u. 

Farkas Dávid utca 

Fenyő utca 

Gévahegyi utca 

Gévavölgyi út 

Gönczi Ferenc utca 

Hevesi u. 

Holub József u. 



 

 

VI. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Honvéd utca 

Juhász Gyula utca 

Kanizsai u. 

Kaszaházi út 

Kazinczy utca 

Kinizsi Pál utca 

Levendula u. 

Malom sétány 

Margaréta utca 

Olajátemelő 

Panoráma tér 

Papharaszt u. 

Páterdombi utca 

Pipahegyi u. 

Radnóti utca 

Rózsavölgyi u. 

Sashegyi u. 

Szeder köz 

Szegfű utca 

Tulipán utca 

Baráth Ferenc u. 

Vásártér 

Wlassics Gyula utca 

Zala utca 

Zalai Tóth János 

 
 

 

 

 

VII. számú vegyes fogorvosi körzet 

Balatoni utca 

Batthyány L. utca 

Bóbita utca 

Bozsoki hegy 

Bozsoki utca 

Bozsoki-hegyi út 

Bozsoki-völgyi út 

Budai Nagy Antal utca 

Csácsbozsoki Vadászház 

Csácsi hegy 

Csácsi hegyi út 

Csácsi utca 

Csiga u. 

Csilla utca 

Damjanich M. utca 

Deák Ferenc tér 

Domb utca 

Dombalja utca 

Galamb utca 

Gólyahír utca 

Halom utca 

Harangvirág utca 

Hétvezér utca 

Holló u 

VII. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Kápolna hegy 

Kápolnahegyi utca 

Kis utca 

Klapka Gy. utca 

Kölcsey Ferenc utca 

Madrábirs utca 

Mérleg tér 

Mező utca 

Munkácsy Mihály utca  

Nyári-hegyi út 

Nyerges utca 

Október 6. Tér 

Ölyvesfalvi utca.  

Pacsirta utca 

Patkó utca 

Petőhenye 

Piac tér 

Rómer Flóris utca 

Sport u. 

Stadion utca 

Süveghegy u. 

Szabadság tér ua. Mindszenty tér 

Szabadság utca 

Szivárvány tér 

Szó köz 

Tél u. 

Tüttő György utca 

Válicka utca 

Várkör utca 

Zölderdő u. 

 
 

 

 

VIII. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Alsónemesapáti 

Landorhegyi utca 

Stromfeld Aurél utca 

 

 

 

 
IX. számú vegyes fogorvosi körzet 

 
  

Alkotmány utca   

Alsóerdei út   

Azáleás u.   

Bazitai út   

Becsali hegy   

Becsali út   

Belsőszeg utca   

Budai Völgy   

Csáfordi forduló   

Cserhegyi út   

Csertán Sándor u.   



 

 

IX. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Déryné utca   

Egry József utca   

Futrinka u.   

Gyümölcsös u.   

Hegyközség utca   

Hegyoldal utca   

Hóvirág utca   

Izzó u.   

Kilátó u.   

Király-horhos   

Kiscsarit utca   

Kisbükk dűlő   

Kispest utca   

Kodály Zoltán utca   

Kökény utca   

Madách Imre utca   

Magasbük u.   

Mandulás u.   

Meggyfa u.   

Meredek u.   

Mosoly u.   

Nagycsarit utca   

Nimród u.   

Nyár utca   

Ősz utca   

Pais Dezső utca   

Puskás Tivadar utca   

Szarkaláb u.   

Szívhegyi út   

Szüret utca   

Táncoslapi út   

Toposháza utca   

Űrhajós utca   

Zalagyöngye utca   

 

 

 

 
 

X. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Átalszegett utca 

Balassi Bálint utca 

Csalogány u. 

Csendes utca 

Fecske u. 

Fejér György utca 

Köztársaság útja 

Sas utca 

Varkaus tér 

 

 

 

 

 

XI. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Alsójánkahegyi utca 

Avashegy 

Avashegyi utca 

Botfa utca 

Erdész utca 

Erkel Ferenc utca 

Fáy András utca 

Fehérhegyi u. 

Gesztenyési utca 

Goldmark utca 

Závodszky István utca 

Gyimesi utca 

Hajnal utca 

Hoffhalter Rudolf u. 

Hosszújánka 

Ifjúság útja 

Kishegyi út 

Lehel utca 

Lépcsősor u. 

Liszt Ferenc utca  

Mókus utca 

Napraforgó u. 

Napsugár utca 

Ördöngős völgy 

Pálóczi Horváth Ádám 

Rózsás utca 

Rövid Jánka 

Vajda Lajos utca 

Várberki utca 

 

 

 
 

XII. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Apáczai Csere János tér 

Babits Mihály utca 

Ciklámen utca 

Csutor Imre utca 

Építők útja 

Határjáró utca 

Hegyalja utca 

Jánkahegy 

Jászai Mari utca 

Kikelet utca 

Liliom utca 

Napkelet utca 

Nemzetőr utca 

Pesti Barnabás u. ua. Mészáros Lázár u.  

Szőlőskert utca 

 

 

 



 

 

 
XIII. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Akácfa utca 

Besenyő utca 

Bodza u. 

Bokor u. 

Borostyán sor 

Buslakpuszta 

Cédrus u. 

Cimpóhegyi u. 

Cinke u. 

Cseresnyésszer 

Csörge utca 

Dr. Jancsó Benedek u. 

Dísz tér 

Esze Tamás utca 

Gálafej 

Göcseji Pataki Ferenc utca  

Hársas 

Hegyi út 

Karácsonyhegyi út 

Kisfaludy utca 

Kutilapi utca 

Lukahegyi út 

Öreghegy 

Öreghegyi  út 

Őrház utca 

Petelihegyi 

Petőfi köz 

Petőfi utca 

Posta út 

Pózva utca 

Szeretet u. 

Szövetkezet útja 

Tüttőssy utca 

Vakaroshegyi út 

Vasút utca 

Vérmalom 

Zsák u. 

 

 
 

XIV. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Andráshida út 

Apátfa út 

Berek utca 

Csány tér 

Cserfa utca  

Csillagh László tér 

Csonttető u. 

Dukai Takács Judit utca 

Égerfa utca 

Eötvös köz 

Eötvös utca 

Erzsébethegyi út 

Gábor Áron utca 

 

XIV. számú vegyes fogorvosi körzet 

 

Gát utca 

Gazdaság út 

Gébárti út  

Gógán malom 

Gyík u. 

Hatházi út 

Iskola köz 

Iskola utca 

Jegenyés utca 

Kápolnaszer 

Kazinczy tér 

Kovács Károly tér 

Körmendi út 

Kövecses 

Kutasi út 

Liget utca 

Lovász u. 

Majori út 

Millenium tér 

Novák M. utca 

Nyíres utca 

Öveges József utca 

Rét utca 

Sütő utca 

Széchenyi tér 

Szedenik utca 

Szeglet utca 

Szent István utca 

Szentmártoni utca 

Szirom u. 

Szőlőhegyi út 

Teskándi út 

Tompa utca 

Tölgyfa utca 

Újhegyi út 

Vadvirág utca 

Virágszer 

Vorhotai út 

Völgyi út 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

XV. számú vegyes fogorvosi körzet 

Aranyeső u. 

Boglárka u. 

Feltáró u. 

Havasi gyopár u. 

Krókusz u. 

Jázmin u. 

Ligetszépe u. 

Nárcisz u. 

Pityke u. 

Rozmaring u. 

Rózsadombi u. 

Százszorszép u. 

Tuja u. 

Vass Lajos u. 

Babosdöbréte 

Misefa 

Nagykapornak 

Orbányosfa 

Teskánd 

 

 



 

 

4. melléklet a  4/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

6.  sz. védőnői körzet 

 

Avasárok utca 

Baross Gábor utca 

Báthori István utca 

Besenyő utca 

Bethlen Gábor utca 

Bocskai István utca 

Cseresznyésszeri út 

Csilla dűlő 

Csörge utca 

Enikő utca 

Esze Tamás utca 

Farkas Dávid utca 

Fenyő utca 

Gévahegyi út 

Hegyi út 

Hevesi utca 

Kinizsi Pál utca 7-73-ig 

Kinizsi Pál utca 2-66-ig 

Kinizsi Pál utca 95-től végig 

Kutilapi utca 

Lukahegyi út 

Öreghegy 

Öreghegyi út 

Páterdombi utca 

Pipahegyi út 

Pityke út 

Posta utca 

Szövetkezet utca 

Toldi Miklós utca 

Tuja sor 

Baráth Ferenc u.  

Zalai Tóth János utca 
 

 

9. sz. védőnői körzet 

 

Átalszegett utca 1-9-ig 

Átalszegett utca 6-tól végig 

Átalszegett utca 23-tól végig 

Balassi Bálint utca 

Csendes utca 

Erdész utca 1-től végig  

Erdész utca 2-tól 68-ig   

Goldmark utca 

Závodszky István u. 

Gyimesi utca 

Hegyalja utca 15-41-ig 



 

 

Köztársaság útja 1-67-ig 

Köztársaság útja 2-től 50-ig 

Lehel utca 

Liszt Ferenc utca 

Mókus utca 

Napsugár utca 

Stromfeld Aurél utca 

Vajda Lajos utca 

 

 

 

 



 

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5/2014. (II.07.)  önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, 

 intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti 

élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló  

 3/1991. (III.07.) 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 meghatározott 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 (a továbbiakban: R.) 1. § a) és b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
[A rendelet hatálya kiterjed:] 

„a.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák körében: 

       - szociális étkeztetésre 

 - bölcsődékben, 

 - nappali ellátásban, 

 - időskorúak gondozó házában, 

            - idősek otthonában  

            étkeztetést igénybevevőkre. 

       b.) A köznevelési intézmények körében 

 - óvodákban 

            - általános iskolákban 

 - középiskolákban, 

            - szakiskolákban, 

 - kollégiumokban, 

            - nyári napközis táborban  

            étkeztetést igénybevevőkre.” 

 

                                                                        2.§      

 

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

foglalt napi élelmezési nyersanyagköltségeket kell alkalmazni, azzal, hogy az 

igénybevevők által fizetendő térítési díjat a 2. mellékletben foglalt összegekkel 

csökkenteni kell.” 

 

3. § 

 

Az R. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 



 

 

 

 

4. § 

 

Az R. kiegészül a jelen rendelet 2. melléklete szerinti 2. melléklettel. 

 

                                                                         5.§ 

 

Az R. címében az „önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél” 

szövegrész helyébe az „önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, 

intézményeknél, valamint Zalaegerszeg közigazgatási területén a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményeknél” szöveg lép. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet 2014. március 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

                        Dr. Kovács Gábor sk.                           Gyutai Csaba sk. 

                                 jegyző                                                        polgármester 



 

 

1. melléklet a   5/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez 

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

 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli nyersanyag normája: 

2014. évre 

 

 

Szociális intézmények 
 

           1.   Bölcsődék 

   (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)     350,- Ft/fő 

2. Nappali ellátás  

(ebéd)                                    255,- Ft/fő 

  

3.         Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona 

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

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

 

         

Köznevelési intézmények 
 

 

1. Óvodai napközi otthon 

(tízórai, ebéd, uzsonna)     308 Ft/fő 

Felnőtt ebéd       273 Ft/fő 

 2. Általános iskolai napközi otthon 

  (tízórai, ebéd, uzsonna)      396 Ft/fő 

 3. Általános iskolai ebéd                                                246 Ft/fő 

                                    felnőtt ebéd                          273 Ft/fő 

 4. Középiskolai kollégium      634 Ft/fő 

5.  Középiskolai  ebéd                             275 Ft/fő 

        felnőtt ebéd        273 Ft/fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. melléklet a   5/2014. (II.07. ) önkormányzati rendelethez 

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

 
 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák - önkormányzat által biztosított -  

nyersanyagnorma kedvezmény összege: 

2014. évre 

 

Szociális intézmények 

 

           1.    Bölcsődék 

   (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)        17,- Ft/fő 

(1) Nappali ellátás  

(ebéd)                                    0,- Ft/fő 

 3.       Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona 

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)         0,- Ft/fő 

          4. Étkeztetés (ebéd)            0,- Ft/fő                              

 

 

Köznevelési intézmények 

 

 

2. Óvodai napközi otthon 

(tízórai, ebéd, uzsonna)        13 Ft/fő 

Felnőtt ebéd            8 Ft/fő 

 2. Általános iskolai napközi otthon 

  (tízórai, ebéd, uzsonna)         15 Ft/fő 

 3. Általános iskolai ebéd                                           9 Ft/fő 

                                    felnőtt ebéd                      8 Ft/fő 

 4. Középiskolai kollégium        24 Ft/fő 

5.  Középiskolai  ebéd                               10 Ft/fő 

        felnőtt ebéd          8 Ft/fő 



 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

 ZMJVK 1/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

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

határidejű  272/2004/2.(X.21.), 356/2004/5.(XII.16.), 188/2005/2.(VII.7.), 

263/2005/2.(X.20.), 103/2009/2.(V.21.), 108/2010.(V.20.), 

194/2010/1.(IX.16.), 27/2011/2.(II.3.), 79/2011/1.(IV.14.), 81/2011/2.(IV.14.), 

83/2011/3.(IV.14.), 46/2012/5.(IV.12.), 187/2012.(XI.22.), 193/2012.(XI.22.), 

207/2012.(XI.22.), 247/2012/3.(XII.20.), 253/2012.(XII.20.), 

264/2012/2.(XII.20.), 37/2013/2.(III.7.), 63/2013.(IV.11.), 67/2013/3.(IV.11.), 

91/2013/1.(V.9.), 125/2013/3.(VI.20.), 138/2013.(VI.20.), 

149/2013/II.(VII.18.), 151/2013.(VII.18.), 158/2013/I.2., I.3.(IX.19.), 

166/2013.(IX.19.), 170/2013.(X.24.), 184/2013.(X.24.), 191/2013/II.(XI.21.), 

192/2013/a.(XI.21.), 195/2013.(XI.21.), 196/2013.(XI.21.), 197/2013.(XI.21.), 

199/2013/1.(XI.21.),  200/2013.(XI.21.), 206/2013.(XI.21.), 211/2013.(XI.21.), 

213/2013.(XII.19.), 214/2013.(XII.19.), 215/2013.(XII.19.), 

216/2013.(XII.19.),  217/2013.(XII.19.) 218/2013.(XII.19.), 

219/2013.(XII.19.), 220/2013/2.(XII.19.), 222/2013/2.,3.(XII.19.), 

223/2013/2.(XII.19.), 225/2013/2.(XII.19.), 226/2013/2.(XII.19.), 

227/2013/2.(XII.19.), 228/2013/2.(XII.19.), 232/2013.(XII.19.), 

233/2013.(XII.19.), 234/2013.(XII.19.), 235/2013.(XII.19.), 

236/2013/1.(XII.19.), 237/2013/1.(XII.19.), 238/2013.(XII.19.), 

239/2013.(XII.19.), 240/2013.(XII.19.), 241/2013.(XII.19.), 

242/2013.(XII.19.), 243/2013.(XII.19.), 244/2013.(XII.19.), 

245/2013/2.(XII.19.), 247/2013.(XII.19.),  249/2013/2.(XII.19.), 

250/2013.(XII.19.), 251/2013.(XII.19.), 253/2013.(XII.19.), 

254/2013/3.(XII.19.), 255/2013.(XII.19.) számú közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 356/2004. (XII.16.) sz. 

közgyűlési határozat 2., 7. pontjait hatályon kívül helyezi.  

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2007. (III.29.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 301/2009. (XII.17.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2010. (IX.16.) sz. 

közgyűlési határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.  

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 283/2010. (XII.16.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja. 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 52/2011. (III.10.) sz. 

közgyűlési határozat 2., 3. pontjait hatályon kívül helyezi. 

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2011. (VI.23.) sz. 

közgyűlési határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi. 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2011. (VI.23.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. október 31-re módosítja. 



 

 

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 242/2011. (XI.24.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja. 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 247/2011. (XI.24.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 277/2011. (XII.21.) sz. 

közgyűlési határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 „3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Városi 

Strandfürdő fejlesztésére pályázati forrás bevonásával kerüljön sor. 

 Határidő:  2014. december 31. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester” 

13. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2012. (II.2.) sz. közgyűlési 

határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2014. december 31-re 

módosítja. 

14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 119/2012. (VI.21.) sz. 

közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2014. december 31-

re módosítja. 

15. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2013. (IV.11.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2014. december 31-

re módosítja. 

16. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 58/2013. (IV.11.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. február 28-ra módosítja. 

17. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 103/2013. (VI.20.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2014. június 19-re 

módosítja. 

18. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2013. (VI.20.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra 

módosítja. 

19. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2013. (VI.20.) sz. 

közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2014. december 31-

re módosítja. 

20. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 155/2013. (VII.18.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2014. február 28-ra 

módosítja. 

21. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 181/2013. (X.24.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja. 

22. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 188/2013. (X.24.) sz. 

közgyűlési határozat 2., 3. pontjainak végrehajtási határidejét 2014. február 

28-ra módosítja. 

23. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 254/2013. (XII. 19.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2014. február 28-ra 

módosítja. 

 

 

 



 

 

Tárgy: BGF Zalaegerszeg Gazdálkodási Kar területén (Zalaegerszeg 4815/5 hrsz. –  

Gasparich u. 18.) található épületek vagyonkezelői jogának igénylése 

  

 ZMJVK 2/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

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

évi CXCVI. törvény, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény alapján - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

előírásainak figyelembevételével - kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában és a Budapesti Gazdasági Főiskola (1149 Budapest, Buzogány u. 

11-13.) vagyonkezelésében lévő Zalaegerszeg 4815/5 helyrajzi számon felvett 

(természetben Gasparich u. 18.), kivett főiskola megnevezésű, 115.035 m
2
 

területű ingatlanon található – Zalai Geo-Centrum Kft. (Zalaegerszeg, 

Köztársaság u. 92.) által 2013. július 10-én készített Felmérési vázlaton C” 2 

jelzéssel szereplő 473,92 m
2
 alapterületű, (összesen 649 m

2
 hasznos 

alapterületű) többszintes épület vagyonkezelői jogának ZMJV Önkormányzata 

részére történő átadását. 

 

2. Az 1. pontban megjelölt épület vagyonkezelői jogát az önkormányzat a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdése 1. pont településfejlesztés, területrendezés, valamint 13. 

pont helyi adóval és gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos 

közfeladatok ellátása érdekében kéri, az ott meghatározott célokra kívánja 

felhasználni. 

 A konkrét felhasználási cél közfeladatként innovációs centrum (kutatás-

fejlesztési központ) kialakítása, önként vállalt feladatként pedig duális képzési, 

műszaki felsőfokú képzési hely kialakítása. 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a vagyonkezelésbe 

adással kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítését. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a határozat 1. pontjában 

megjelölt épületet kiürítve, használatra alkalmas állapotban veszi át a 

tulajdonos Magyar Államtól, illetve a vagyonkezelőtől. 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjában megjelölt épület ingyenes vagyonkezelésbe 

adásával kapcsolatos eljárás során a Budapesti Gazdasági Főiskola, valamint a 

Magyar Államot képviselő szervezetek felé teljes jogkörben eljárjon, és 

valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Zalaegerszeg 4815/5 hrsz-ú (természetben Gasparich u. 18.) ingatlanon 

található „C” 2 jelű épület vagyonkezelési szerződését aláírja. 

 

Határidő: kérelem benyújtására: 2014. február 28. 

  vagyonkezelési szerződés aláírására: 2014. december 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



 

 

Tárgy: A LÉSZ Kft. tulajdonában álló telephely hasznosítási terve, különálló közművek 

koncepciójának kidolgozása, az útcsatlakozás kiépítésének lehetőségei 

  

 ZMJVK 3/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a LÉSZ Kft. egyszemélyes 

gazdasági társaság tulajdonosi jogkörét gyakorló szerve, a cég tulajdonában 

álló 3793 hrsz. telephely fejlesztési koncepcióját támogatja, a tervezett 

telekmegosztással, Gombás János egyéni vállalkozó, mint vevő részére történő 

értékesítéssel, valamint a tervezés során kialakuló új belső út, a tervezett 

felosztásokkal, az elvi koncepcióval és a közművek kialakításával egyetért. 

Felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét, hogy a szomszédos tulajdonosokkal a 

szükséges egyeztetéseket folytassa le, az értékesítést és a kialakításokat 

készítse elő, a vevővel a szükséges tárgyalásokat folytassa le. Tárgyalások után 

a szerződések tervezetét, a véglegesen kialakuló megosztásokat terjessze a 

Közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2014. szeptember 30. 

 Felelős:  Pais Kornél a LÉSZ Kft. ügyvezető igazgatója 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 144/2013. (VII.18.) 

sz. határozatának 1-es pontja alapján a barnamezős vásárlásra/fejlesztésre 

elhatárolt összegből a LÉSZ Kft telephelyének (hrsz. 3793) fejlesztéséhez a 

szükséges, elkerülő út mellé tervezett közművek (közvilágítás, 

szennyvízcsatorna, ivóvízvezeték, gázvezeték), valamint a szervizút és 

vízelvezetés kiépítéshez 31.150 eFt+Áfa összeget biztosít. A szükséges 

telekalakítási tervek, ügyvédi díjak, értékesítés költségei a LÉSZ Kft-t terhelik. 

 

 Határidő:  2014. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések megtétele, 

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről 

szóló döntés és EU önerő támogatási kérelem benyújtása 

 

 ZMJVK 4/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

I. 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 

2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel 

kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az 

önkormányzat adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását 

igénybe kívánja venni. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az önkormányzat 

2013. december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb 

számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, 

vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.  



 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy amennyiben az 

önkormányzat valamely átvállalással érintett ügylete az ügylethez 

kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel 

megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, 

legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel 

beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt 

fizetési számlára.  

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást 

kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az 

adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. december 31-én nem állt a helyi 

önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 

szerinti adósságrendezési eljárás alatt. 

 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságátvállalással 

összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 

költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerint 

megállapodásokat megkösse. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésen tájékoztassa a testületet. 

Határidő:    2014. február 28. 

Felelős:       Gyutai Csaba polgármester 

 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési évet követő három évre várható 

összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer forintban 

Megnevezés 
Sor- 

szá

m 

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

      
 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi adók  01 4 008 500 4 010 000 4 050 000 4 100 000 

 Osztalékok, koncessziós díjak, 

hozambevételek 

 02     

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

 Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó bevétel 

 04 251 100 220 000 200 000 150 000 



 

 

 Részvények, részesedések értékesítése  05     

 Vállalat értékesítéséből, privatizációból 

származó bevételek 

 06     

 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  07     

 Saját bevételek (01+... +07)  08 4 269 600 4 240 000 4 260 000 4 260 000 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2 134 800 2 120 000 2 130 000 2 130 000 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) 

 10  

46 151 

 

 

34 810 

 

63 758 

 

63 758 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 22 381 34 810 63 758 63 758 

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 

 13     

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 

 15 23 770    

 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  

12 819 

   

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20 12 819    

 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 58 970 34 810 63 758 63 758 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 

 29 2 075 830 2 085190 2 066 242 2 066 242 

 

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 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Önkormányzat, mint pályázati kedvezményezett, önerő-támogatási 

kérelmet nyújtson be a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása 



 

 

Zalaegerszegen, I. ütem” tárgyú, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0191 

azonosítószámú, valamint a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása 

Zalaegerszegen, II. ütem” tárgyú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0182 

azonosítószámú pályázati projektek önerejének kiváltása érdekében. 

    

Határidő:  2014. február 06. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: ZTE Aréna Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztések 

2014. évi támogatása kapcsán kötendő Támogatási Szerződés 

 

 ZMJVK 5/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a polgármester 2014. 

január 21-én megtett kötelezettségvállalását, melyben a ZTE Aréna Nemzeti 

Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztésének 2014. évi 

támogatása kapcsán kötendő Támogatási Szerződés előkészítéséhez 

nyilatkozott a támogatásból megvalósuló létesítmény sportcélú fenntartásának 

és üzemeltetésének 15 évig tartó biztosításáról. 

 

 Határidő: 2014. február 06. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a ZTE Aréna Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő 

fejlesztésének 2014. évi támogatása kapcsán kötendő Támogatási Szerződést 

aláírja, valamint a szükséges egyéb jognyilatkozatokat kiadja. 

 

 Határidő: 2014. március 31. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: A 2014.  évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 ZMJVK 6/2014. (II.06.) sz. határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kosztolányi téri óvoda felújítását 

célzó pályázat benyújtását a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján. Sikeres pályázat esetén a 

szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja, melynek összege 7.125.900,- Ft.  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és 

benyújtásáról.  

 

Határidő:  2014. február 13. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 

 



 

 

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

módosítása 

  

 ZMJVK 8/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

zalaegerszegi I., IV., V., VII., IX., X., és XI. számú házi gyermekorvosi, valamint az 

I., II., VII., VIII., XII., XIII., XIV., és XVII. számú felnőtt háziorvosi, továbbá az I., 

IV., VI., VII., IX., XI., XIII., XIV., és XV. számú vegyes fogorvosi körzeteket ellátó 

egészségügyi szolgáltatókkal megkötött feladat-ellátási szerződések módosításáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  2014. március 01. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Fejlesztési terület biztosítása a Zala-Depo Kft. tevékenységének bővítéséhez 

  

 ZMJVK 9/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése megvásárolja Harasztifalu 

Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő következő 3 ingatlant:  

- Harasztifalu 033/13 hrsz., terület: 13 ha 8732 m
2
, megnevezés: szántó, 

aranykorona: 211,72 Ak, vételár: 5.450.000 Ft 

- Harasztifalu 045/4 hrsz., terület: 1 ha 1006 m
2
, megnevezés: szántó, aranykorona: 

21,02 Ak, vételár: 450.000 Ft 

- Harasztifalu 045/7 hrsz., terület: 1867 m
2
, megnevezés: szántó, aranykorona: 3,57 

Ak, vételár: 100.000 Ft. 

Az ingatlanok vételára mindösszesen 6.000.000,- Ft, melyek értéke a Kiss Albert 

építészmérnök, ingatlanforgalmi szakértő által képviselt Architekt Tervező Iroda 

Építész Egyéni Vállalkozás (9900 Körmend, Hegyalja utca 14/D.) 2014. január 24-

én készített értékbecslése alapján került meghatározásra. 

A jogügylet során ÁFA fizetési kötelezettség egyik fél számára sem keletkezik. 

Az ügylet fedezetéül a költségvetés Városépítési feladatok / Stratégiai tervezés 

fejlesztés és területszerzés 6/18 során Harasztifalu területszerzésre elkülönített 

6.000.000 Ft előirányzat szolgál. 

Az adásvételi szerződés elkészítésével és a változások ingatlan-nyilvántartásban 

történő átvezetésével kapcsolatos költségeket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata vállalja. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2014. február 15. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



 

 

Tárgy: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

  

 ZMJVK 10/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

2012. május 10-én kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt 

változtatás nélkül jóváhagyja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökét értesítse. 

 

Határidő: 2014. február 15. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Közbiztonsági koncepcióban megfogalmazott célok megvalósítása 

  

 ZMJVK 11/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági koncepció 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felkéri a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét és az alpolgármestert a koncepció 

céljainak nyomon követésére. 

 

Határidő:  közgyűlés tájékoztatására: 2017. február 1. 

Felelős:   Balaicz Zoltán alpolgármester 

  felkérésre a Városi Rendőrkapitányság vezetője 

 

Tárgy: Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználási terve 

  

 ZMJVK 12/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2014. évben az 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra: 

1. Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése   200 eFt 

2. Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása   800 eFt 

3. Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása   1.000 eFt 

4. Zaj- és levegőtisztaság-védelem   700 eFt 

5. Vízvédelem   450 eFt 

6. Szennyvíz- és csapadékvíz-rendszerek szétválasztása  1.000 eFt 

7. Revitalizációs feladatok megvalósítása  400 eFt 

8. Zöldfelületek fejlesztése   150 eFt 

 Összesen:   4.700 eFt 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

meghatározott célú felhasználásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 



 

 

Tárgy: Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 

renoválása, helyreállítása témában a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton való részvétel 

  

 ZMJVK 13/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az első világháború 

történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása 

témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom és Kutatásáért 

Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtását. A pályázathoz 

szükséges 500e Ft összegű önrészt az „Első világháborús történelmi emlékművek 

helyreállítása” előirányzat címen a 2014. évi költségvetésben biztosítja. 

A közgyűlés felkéri az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati 

dokumentáció elkészítéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő:  2014. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán alpolgármester 

 

 

Tárgy: Botfai sportpálya fejlesztéséhez szükséges területcsere 

  

 ZMJVK 14/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a botfai sportpálya bővítése érdekében 

hozzájárul a ZMJV Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező zalaegerszegi 

035/88 hrsz-ú, 6.985 m
2
 nagyságú, rét művelési ágú, 1.543.000,- Ft értékű, a 

zalaegerszegi 035/92 hrsz-ú, 2.056 m
2
 nagyságú, rét művelési ágú, 454.000,- Ft 

értékű és a zalaegerszegi 035/93 hrsz-ú, 2.269 m
2
 nagyságú, rét művelési ágú 

503.000,- Ft értékű termőföldnek minősülő ingatlanoknak a Gecse László 

(Zalaegerszeg, Várberki u. 37. sz. alatti lakos) 1/1 arányú tulajdonában lévő 

zalaegerszegi 01082/1 hrsz-ú 331 m
2
 nagyságú, legelő művelési ágú, 135.000,- Ft 

értékű, a zalaegerszegi 01082/7 hrsz-ú 3.884 m
2
 nagyságú, legelő művelési ágú, 

1.581.000,- Ft értékű és a zalaegerszegi 01056/34 hrsz-ú, 1.974 m
2
 területű legelő 

művelési ágú, 784.000,- Ft értékű termőföld ingatlanokkal történő cseréjéhez. 

A csere során ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik. 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján a szerző félnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy tulajdonszerzése nem ütközik szerzési korlátozásba. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a termőföldek cseréjére vonatkozó 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2014. február 20. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



 

 

Tárgy: Botfa 01112/1 és 01112/8 hrsz-ú ingatlanok és a Kaszaházi fennsík területét 

érintő belterülethatár módosítás 

  

 ZMJVK 15/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja Zalaegerszeg 

MJV szerkezeti tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerint, az alábbi 

módon: 

3.  a Botfa 01112/1 és a 01112/8 hrsz-ú ingatlanok – gazdasági épület 

építése céljából - belterületbe kerülnek.  

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja Zalaegerszeg 

MJV szerkezeti tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerint, az alábbi 

módon: 

4.  a Kaszaházi fennsík 0567/74, 0567/80 és a 0567/77 hrsz-ú utak, és 

azok által határolt terület ingatlanai – útépítés céljából belterületbe kerülnek.  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet 

soron következő módosításakor a fenti módosítások érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2014. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési 

Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve 

végrehajtásáról 

  

 ZMJVK 16/2014. (II.06.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közgyűlés 77/2008.sz. 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

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

rendszeresen tájékoztassa a Közgyűlést a Belváros Rehabilitáció (beleértve 

mindhárom programot) beruházás megvalósulásának folyamatáról. 

 

Határidő:  félévente (minden év júniusi, decemberi Közgyűlés),  

  első alkalommal 2014. június 19.   

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester                                          

 

 

 

 



 

 

 

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (ZÁRT ÜLÉS) 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2014. (II.06.) sz. határozatával 2 fő 

zalaegerszegi lakossal önkormányzati bérlakásra határozott idejű 12 hónapra szóló 

bérleti szerződést köt. 

     

 

Tárgy: Eseti (átmeneti) segély kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

(ZÁRT ÜLÉS) 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2014. (II.06.) sz. határozatával 1 fő 

eseti (átmeneti) segély iránt benyújtott kérelmének elutasítása ellen benyújtott 

fellebbezést elutasítja, és az I. fokú határozatot helyben hagyja.  

 

 

 



 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 

 

A közgyűlés 2014. február 6-i ülésén tárgyalt  

tájékoztatók 
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 Az inert anyagok lerakással történő hasznosításáról 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepció céljainak  megvalósításáról  

 

 Zalaegerszeg MJV 2007-2013. közötti programozási időszakot érintő  Európai 

 Uniós forrásszerző tevékenységéről  
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