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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
20/2004. (V.05.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012.
január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Melléklet az 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelethez
„Melléklet a 20/2004. (V.05) önkormányzati rendelethez

A települési folyékony hulladék begyűjtésével, szállításával és ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj mértéke

szállítás

elhelyezés
összesen
(ártalmatlanítás)
Ft/m3

1128

288

1416

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a közszolgáltatás díjára
felszámításra kerül a mindenkori ÁFA összege.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete
a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és
szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 47/2008. (XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés a), b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és
szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
(1) A közkifolyók vizét – háztartási szükségletük kielégítése céljára – a közműves
vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe.
(2) A szolgáltató és a polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem
háztartási vízszükséglet kielégítésére (így például építkezés, gépkocsi mosás céljára),
illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő rendszeres
igénybevételéhez. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérő köteles megfizetni
a szolgáltató részére. A tevékenység ellenőrzését a szolgáltató végzi.
(3) A közkifolyóról fogyasztott víz díját a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az
önkormányzat fizeti meg.
(4) A (2) bekezdés szerinti vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással,
átalánnyal vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapítás
módjáról a polgármester a hozzájárulásban határoz.
(5) Hatósági előírás alapján, illetve a fogyasztó igénye szerint a Zalavíz Zrt. – ivóvíz
szolgáltatásával – tűzivíz szolgáltatást nyújt, amelyet – műszaki indokoltság esetén –
külön mérőórával mér.”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2012.
január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 7. §-a.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 9. §-a.

(4) Hatályát veszti a Rendelet 10. §-a.
(5) Hatályát veszti a Rendelet Melléklete.
(6) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 47/2004. (XII.03.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek használatáról szóló 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott területekre és tevékenységekre, valamint a fizető parkolók
működéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
fizető parkolók területére azok parkolási célból történő rendeltetésszerű használata
esetén.”
2. §
A R. 5. § (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A kérelemhez mellékelni kell:]
„b) a fizető parkolók területének rendeltetéstől eltérő célú igénybevétele esetén a parkolási
közszolgáltatást ellátó Városgazdálkodási Kft-vel kötött megállapodás egyszerű
másolatát;”
3. §
A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„FIZETŐ PARKOLÓK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATA
17. §
(1) A fizető parkolók rendeltetéstől eltérő célú használata esetén a közterület használó és a
parkolási közszolgáltatást ellátó Városgazdálkodási Kft. között létrejött megállapodás alapján
a közterület használó által fizetendő használati díjat az önkormányzat számára a
Városgazdálkodási Kft. szedi be. A fizető parkolók rendeltetéstől eltérő célú használata esetén
a közterület használó által megfizetett használati díj elszámolására a felek között fennálló
parkolási közszolgáltatási szerződésben foglaltak az irányadók.
(2) A Városgazdálkodási Kft. az (1) bekezdésben meghatározott esetben a használati díjat a
fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendeletben
megállapított óradíjak alapulvételével, a használat időtartamára számítva állapítja meg.

(3) A közterület használati szerződés megkötésére a Városgazdálkodási Kft-vel kötött
megállapodás birtokában kerülhet sor. A közterület használati szerződésben a fizetendő
közterület használati díjként a jelen rendelet alapján számított közterület használati díj és a
Városgazdálkodási Kft. által az (1) és (2) bekezdés alapján megállapított használati díj
különbözetét kell meghatározni.”
4. §
A R. 1. számú mellékletében a „- fizető parkolóként kijelölt közterület igénybevétele esetén a
Parkoló-Gazda Kft-vel kötött megállapodás egyszerű másolatát;” szövegrész helyébe a „- a
fizető parkolók területének rendeltetéstől eltérő célú igénybevétele esetén a parkolási
közszolgáltatást ellátó Városgazdálkodási Kft-vel kötött megállapodás egyszerű másolatát;”
szöveg lép.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) A R. 2. számú mellékletének 14. pontja hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
4/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló többször módosított 29/2004. (VI.18.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A talajterhelési díjról szóló többször módosított 29/2004. (VI.18.) sz. önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól
terheli.”
2. §
Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. §
Egységdíj mértéke
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3.”
3. §
Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett kibocsátónak belföldi
pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi számlanyitásra nem
kötelezett kibocsátónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénzátutalási megbízással kell teljesítenie Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
11749008-15432704-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.”
4. §
Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén közműves
ivóvízellátást és közműves szennyvízelvezetést végző víziközmű-szolgáltatót a rendelet
hatálya alá tartozó kibocsátók vonatkozásában kibocsátónként a szolgáltatott víz
mennyisége és a locsolási célú víz mennyisége tekintetében.”

5. §
Az R. 12. § 5.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.) folyékony hulladék szállítására feljogosított közszolgáltató:
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátására kizárólagos jogot szerzett, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben megjelölt
vállalkozás.”
6. §
Az R. Mellékletében a „T: területérzékenységi szorzó értéke: 1,5” szövegrész helyébe a „T:
területérzékenységi szorzó értéke: 3,0” szöveg lép.
7. §
(1) Ez a rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti
(2) Hatályát veszti az R. címében a „többször módosított” és a „sz.” szövegrész.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: A vásárokon és piacokon alkalmazott helypénz, területhasználati díj,
helybiztosítási díj, kölcsönzési, parkolási díj mértékének - Áfa-változás miatti korrekciója
ZMJVK 1/2012. (I.26.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 138/2011. (VI.23.) sz.
határozatát 2012. február 01. napjával hatályon kívül helyezi.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegen megrendezett
vásárokon és piacokon a területhasználati, helybiztosítási díjakat, parkolási
díjakat és helypénzeket 2012. február 01. napjától az alábbiakban állapítja meg:

I. Területhasználati díj
A. Heti kirakóvásár: az árak egy hónapra vonatkoznak, nem tartalmazzák az
országos vásár napját (minden hónap második keddjét)
a. Iparcikk
I. osztályú sátor
3 185 Ft/m2/hó
II. osztályú sátor
2 745 Ft/m2/hó
III. osztályú sátor
2 035 Ft/m2/hó
b. Vendéglátás

4 775 Ft/m2/hó

B. Vásárcsarnok: az árak egy hónapra vonatkoznak
a.
zöldség-gyümölcs kereskedő
4 740 Ft/m/hó
b.
virágkereskedő, koszorúkötő
4 740 Ft/m/hó
c.
pék
3 185 Ft/m/hó
d.
gomba (kereskedő)
3 390 Ft/m/hó
e.
élelmiszer, édesség
4 435 Ft/m/hó
C. Országos kirakóvásár: az árak egy 10 m2 sátorra, illetve büfékocsira
vonatkoznak.
a. Iparcikk
71 120 Ft
b. Vendéglátás
79 250 Ft
II. Helybiztosítási díj
A. Napi zöldségpiac: az árak egy évre, 2 m asztalra, illetve járófelületre
vonatkoznak
a. Őstermelők
31 750 Ft
b. kereskedők:
zöldség-gyümölcs
38 100 Ft
virág
52 935 Ft
élelmiszer-édesség
52 935 Ft

B. Vásárcsarnok: az árak egy évre, 2 m asztalra vonatkoznak
a. Őstermelők
31 750 Ft
b. savanyúság árusítók
38 100 Ft
III. Helypénz: az árak egy napra vonatkoznak
A. Heti kirakóvásáron és napi zöldség, gyümölcs és virágpiacon
a. zöldség-, gyümölcs őstermelő
195 Ft/m2
b. zöldség-, gyümölcs kereskedő
275 Ft/m2
c. gomba (termesztett, szedett)
265 Ft/m2
d. iparcikk
piaci napokon, aranyvasárnap
375 Ft/m2
munkaszüneti nap, vasárnap
375 Ft/méter
e. élelmiszer
275 Ft/m2
f. édesség, méz
375 Ft/m2
g. virág
kereskedő (élő, selyem)
375 Ft/m2
őstermelő (váza)
55 Ft/váza
(vödör)
110 Ft/vödör
(asztal)
425 Ft/m2
h. szaporító anyag
415 Ft/m2
i. baromfi
55 Ft/db
j. naposbaromfi
15 Ft/db
k. idényáru
koszorú (okt. 15-nov. 3-ig)
795 Ft/m2
fenyőfa (dec. 24-ig)
795 Ft/m2
kegyeleti cikk (mécses november 1jét megelőző 7 nap)
480 Ft/m2
l. gépkocsi, utánfutó elhelyezés
850 Ft/db
B. Országos kirakóvásár
a. iparcikk és élelmiszer
b. vendéglátás (sátor vagy büfé kocsi)
c. gépkocsi, utánfutó elhelyezés

900 Ft/m2
1 120 Ft/m2
425 Ft/db

C. Használtcikk piac: új termék nem értékesíthető
Az elfoglalt terület négyzetmétere után
480 Ft
2
105 Ft
Gyermek 14 éves korig (max 2 m )
Gyermek kizárólag használt játékot, könyvet,
gyermekeknek szóló kazettákat árusíthat, felnőtt felügyelete mellett.
D. Búcsúvásárok:
a. Mutatványos
b. büfé, vendéglátás (10 m2 sátor)

21 135 Ft
10 570 Ft

c. büfékocsi (db/nap)
d. édesség
fagylalt, jégkrém, vattacukor,
pattogatott kukorica)
e. ruha, kultúrcikk, játék, bazár (10 m2)
f. könyv
g. léggömb (palackonként)
h. egyéb (max 3 m)
E. Őrzött fizető parkoló
a. parkolási díj
b. napidíj
c. bérlet (csak szerződéssel rendelkezők
részére)
IV. Óvadék (iparcikk, új sátrak)

5 285 Ft

2 135
4 240
1 600
3 180
1 585

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

90 Ft/óra/parkolóhely
360 Ft/nap/parkolóhely
3 050 Ft/hó/parkolóhely
30 000 Ft

V. Fizetési határidők
Területhasználati díj:
a. országos kirakóvásár:
b. iparcikk piac:
c. vásárcsarnok:

tárgyévet megelőző év december 15.
tárgyhó 8. napja
tárgyhó 8. napja

Helybiztosítási díj: az éves díj két egyenlő
részletben
I. félév:
tárgyévet megelőző év december 15.
II. félév:
tárgyév június 15.
A fenti árak az általános forgalmi adót tartalmazzák!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy a közgyűlés döntéséről
a kereskedőket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2012. február 01.
felkérésre: Horváth István igazgató

Tárgy: Pályázat benyújtása a 111/2011. (XI.24.) VM rendelet alapján az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez 2012. évtől
nyújtandó támogatásra
ZMJVK 3/2012. (I.26.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Pályázat benyújtását a
111/2011.(XI.24.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatásra, az
alábbi fejlesztések tekintetében:



Zalaegerszeg, 0341, 0319, 0346/1 és 0346/2 hrsz-ú mezőgazdasági út
(Majori út) korszerűsítése;

Zalaegerszeg- Pózva, 0844 hrsz-ú mezőgazdasági út korszerűsítése.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és
benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:
2.

2012. január 31.
Gyutai Csaba polgármester

A Közgyűlés a szükséges önerőt, 10.882.347,- Ft-ot a város 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2012. február 2.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: ZTE FC ZRT. előrehozott támogatása
ZMJVK 4/2012. (I.26.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a ZTE Football Club Zrt-t, mint
bérlőt és az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-t, mint bérbeadót, hogy a 2011. évi
elmaradt stadion bérleti díj tárgyában kössenek engedményezési szerződést a bérbeadó
javára 4.085.000 Ft önkormányzati támogatás erejéig. Amennyiben az
engedményezési szerződés létrejön és az önkormányzatnak bemutatásra kerül, úgy
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az összeget a 2012. évi
költségvetési támogatás terhére a 2011/2012. évi stadion bérleti díjból haladéktalanul
átutalja a kedvezményezett számlájára.
Határidő:
Felelős:

2012. január 31.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye
Hivatalos lap
Szerkeszti: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Zsupanek Péter
Kiadja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Felelős kiadó: Dr. Kovács Gábor jegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyomdája
Felelős vezető: Farkas Veronika
ROTA Zeg. MJV. Pm. Hiv. 2012/2.
ISSN 1585-7301

Ára: 300 Ft + ÁFA / db

