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SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: Javaslat az Idősügyi Tanács létrehozására és működési szabályzatának
elfogadására, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet módosítása
ZMJVK 40/2012. (IV.12.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősügyi Nemzeti Stratégia és
az Országos Idősügyi Tanács által elfogadott Idősügyi Karta célkitűzéseinek és
elveinek érvényesülése érdekében 2012. május 1-jei hatállyal - konzultatív,
véleményező, javaslattevő testületként - létrehozza Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Idősügyi Tanácsát (a továbbiakban: Idősügyi Tanács).
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősügyi Tanács
elnökének
Gyutai Csaba polgármestert
alelnökeinek Balaicz Zoltán alpolgármestert, és
Dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselőt
tagjainak
Kauzli Józsefné önkormányzati képviselőt,
Regényi Bélát az Önkormányzati Idősügyi Tanácsok
Együttműködési Fóruma képviselőjét,
Choma Györgyöt a Nyugdíjas Polgári Egyesület képviselőjét,
Horváth Miklóst a TESZ Zala Megyei Szövetsége képviselőjét,
Olasz Gyulánét az Őszirózsa Nyugdíjas Klub képviselőjét,
Tóth Jenőnét a Gondozási Központ Idősek Otthona
Érdekképviseleti Fórumának képviselőjét
megválasztja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagok
tájékoztatásáról, valamint az alakuló ülés összehívásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2.

a tagok értesítésére. 2012. április 15.
az alakuló ülés összehívására: 2012. május 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősügyi Tanács működési
szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal,
hogy a működési szabályzat IV. pontja 1. alpontjának második mondata módosul
az alábbiak szerint: „Az elnököt akadályoztatása esetén az általa megbízott
alelnök helyettesíti.”
A közgyűlés felkéri a polgármestert a működési szabályzat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. április 15.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
15/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló
46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 31.§ (2) bekezdésében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153.
§ (1) bekezdés a) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében , a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.
(XII.30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében, valamint a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény 2./A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi.
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.03.)
önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A bekerítetlen közterületi játszóeszközök esetén az eszközre kihelyezett dohányzást tiltó
tábla 15 méteres sugarú körén belüli terület minősül a játszótér határának.
Közterületi játszóterek játék felszereléseit csak 18 éven aluli gyermekek használhatják, 6 éven
aluli gyermekek a játszótéren csak felnőtt személy felügyeletével tartózkodhatnak.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
17/2012. (IV.20.) 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 9. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés d) pontjában, 10. § (2) bekezdésében,
12. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (2)
bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (2)
bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 31. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés
d) pontjában, 47. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében, a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében, 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:
1. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2007. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közgyűlés konzultatív, véleményező, javaslattevő tevékenységet végző testületként
Idősügyi Tanácsot hozhat létre. A testület feladatait és a működés részletes szabályait a
közgyűlés külön szabályzatban állapítja meg.”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R.42.§ (2) bekezdés i) pontja.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 38/2012. (IV.12.) sz. határozata
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű 157/2009/5.,6., 121/2011/2., 155/2011., 200/2011/2., 208/2011/5.,
222/2011/1., 257/2011/1., 277/2011/1.,2., 288/2011., 13/2012., 16/2012/2.,
24/2012., 25/2012., 26/2012., 27/2012., 28/2012., 29/2012., 30/2012/I.,II.,
31/2012., 32/2012., 33/2012., 35/2012/1., 37/2012. számú közgyűlési
határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 283/2010. sz. határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2011. sz. határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 292/2011. sz. határozat 1.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. április 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2012. sz. határozat 3.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 80/2010. sz. határozat 1. pontját
hatályon kívül helyezte.

Tárgy: A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet I.
negyedévi módosítása, és tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló ÁSZ jelentésről, valamint az intézkedési terv
jóváhagyása
ZMJVK 39/2012. (IV.12.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
szóló Állami Számvevőszéki jelentést megismerte, az összeállított intézkedési tervben
foglaltakat jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Állami
Számvevőszéket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyása
ZMJVK 41/2012. (IV.12.) sz. határozata
I.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban:
SzMSz) módosítását 2012. április 12-i hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja:
1.)
Az SzMSz I. fejezet 1. pontjának (A hivatal megnevezése, címadatai) (4)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„(4) A hivatal illetékességi területe: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási
területe. A kiemelt építésügyi hatósági feladatok tekintetében az illetékességi terület a
343/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott településekre is kiterjed. A
Városi Gyámhivatal a feladatkörébe tartozó gyámhatósági feladatokat a 331/2006.
(XII.23.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességi területen látja el.
Az Okmányiroda illetékességi területe a 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
mellékletében meghatározott településekre terjed ki. A 358/2008. (XII.31.) Korm.
rendelet alapján telepengedélyezési, illetve bejelentés köteles ipari tevékenységek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok tekintetében az illetékességi terület a
2004. évi CVII. törvényben meghatározott településekre is kiterjed. Az 55/2009.
(III.13.) Korm. rendelet alapján kereskedelmi hatósági feladatok tekintetében az
illetékességi terület a 2004. évi CVII. törvényben meghatározott településekre is
kiterjed. A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet alapján, a temetkezési szolgáltatás
engedélyezési-nyilvántartásba vételi tevékenysége tekintetében, az illetékességi terület
a 2004. évi CVII. törvényben meghatározott településekre is kiterjed. Az ingatlan
vállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.02.) Korm. rendelet
alapján az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység nyilvántartásba
vétele tekintetében az illetékességi terület a 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
mellékletében meghatározott településekre terjed ki. Az üzletszerű ingatlanközvetítői,
illetőleg ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése,
nyilvántartásba vétele tekintetében az illetékesség Zala megye területére terjed ki.”
2.) Az SzMSz II. fejezet 9. pontjának (A képviselet rendje) (4) bekezdése az
alábbi mondattal egészül ki:
„A jogtanácsos külön meghatalmazás nélkül, a jogviszonya alapján képviseli az
önkormányzatot és a hivatalt.”
3.) Az SzMSz II. fejezet 12. pontjának (A hivatal közreműködése a lakossági
tájékoztatás szervezésében) (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A nyilatkozatoknál a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
szóló 2010. évi CIV. törvény 4. § (3) bekezdését, a 9-10. §-okat, valamint a Ket.
rendelkezéseit be kell tartani.”
4.) Az SzMSz 1. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. számú melléklete
lép.
5.) Az SzMSz 4. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. számú melléklete
lép.
6.) Az SzMSz 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
-

A Népjóléti Osztály Szociálpolitikai Csoportjának feladatait felsoroló táblázatban
az alábbi szövegrészek helyébe:

a lakásfenntartási támogatás
aktív korúak ellátása
az átmeneti segély (eseti és folyamatos segély,
valamint szociális kölcsön,)
a szociális nyilvántartások vezetéséről

1993. évi III. tv 38-39. §, 47. §, 63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-13. §,
20-24. §, ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 27-32. §.
1993. évi III. tv 33-37/C. §, 63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-7. §, 9-13.
§, 15-17/B. §, ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 20-24. §.
1993. évi III. törvény 7. §, 45. §, 47. §, 63/2006. (III.27.) Korm.rend.
6. § (3)-(4) bek., 31. §, ZM JV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 41-46. §.
1993. évi III. tv 18. §, 23. §, 54. § (3) bek., ZMJV 25/2006. (VI.15.)
ör. 15. §
8

az alábbi szövegek lépnek:
a lakásfenntartási támogatás
aktív korúak ellátása
az átmeneti segély (eseti és folyamatos segély)
a szociális nyilvántartások vezetéséről

-

1993. évi III. tv 38-39. §, 47. §, 63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-13. §,
20-24. §, ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 27-29. §
1993. évi III. tv 33-37/C. §, 63/2006. (III.27.) Korm.rend. 1-7. §, 9-13.
§, 15-17/B. §, ZMJV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 20-25. §
1993. évi III. törvény 7. §, 45. §, 47. §, 63/2006. (III.27.) Korm.rend.
6. § (3)-(4) bek., 31. §, ZM JV Kgy 25/2006. (VI.15.) ör. 41-43. § és
45. §
1993. évi III. tv 18-19. §, 23. §, 54. § (3) bek., 63/2006. (III.27.)
Korm.rend. 17. § (3) bek., ZMJV 25/2006. (VI.15.) ör. 15. §

A Népjóléti Osztály Szociálpolitikai Csoportjának önként vállalt feladatait
felsoroló rész az alábbiak szerint módosul:
Önként vállalt feladatok:
- rendszeres gyermekvédelmi segély, 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bek., Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyűlése 25/2006. (VI.15.) ör. 63. §
alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatása, 1993. évi III. törvény 1. § (2) bek., Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyűlése 40/2004. (X.29.) sz. rendeletének 2. §. c) pont, 3.§. (3)
bekezdése, 6 §.
- BURSA HUNGARICA ösztöndíj, 1993. évi III. törvény 1. § (2) bek., 51/2007. (III.26.)
Korm.rend., Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 25/2006. (VI.15.) ör. 48-51. §
- az átmeneti segély (méltányossági segély), 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bek., 45. §, 47. §,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 25/2006. (VI.15.) ör. 45. §.

-

A Népjóléti Osztály Szociálpolitikai Csoportjának feladatait felsoroló táblázatban
a „Gondoskodik” fejezetrész az alábbi szövegrésszel egészül ki:

a térítési díj hátralék behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 31.§ (3)
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályainak bek.
alkalmazásával.

-

A Közgazdasági Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat
lép:

KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY
Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos
feladatokat, melynek főbb részterületei:
- városfejlesztés és városüzemeltetés,
- költségvetési intézmények működtetése.
Előkészíti a Feladat- és hatásköri törvényben a polgármester és a jegyző részére
meghatározott gazdálkodási feladatainak ellátását. (1991. évi XX. tv., 2011. évi CLXXXIX.
tv., 1990. évi LXV. tv. 2000. évi C. tv. alapján)
Az osztály a következő feladatokat látja el az alábbi csoportbontásban:
Számviteli csoport:
Elkészíti, illetve szükség szerint aktualizálja a számviteli politikát, valamint a
számviteli és bizonylati rend alapját képező egyéb helyi szabályzatokat.
Figyelemmel kíséri a szabályzatok betartását, gondoskodik a megfelelő
számviteli és bizonylati rendről.
Közreműködik az alkalmazott számviteli információs rendszer biztosításában,
9

1990. évi LXV tv. 92. §. (3)
1991. évi XX. tv. 140 §,
249/2000. (XII.24.) Korm.rend. 8.§.
2011. évi CLXXXIX. tv. 88.§.

és annak folyamatos továbbfejlesztésében.
Az Önkormányzat területén - intézményi megkeresésre - gondoskodik a
számviteli szakmai kérdések értelmezéséről, a szakmailag helyes álláspontok
kialakításáról.
Elkészíti a Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését
Végzi a hivatal könyvelési feladatait, folyamatosan biztosítja a saját számviteli
nyilvántartásaira épülő információkat a társosztályok, a testületek és a hivatal
vezetése számára.

2000. évi C. tv. 14. §

368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 32.§.
2000. évi C tv. 4-5. §.
2011. évi CLXXXIX. tv. 80 §,
292/2009. (XII.19.) Korm.rend. 81.§.
249/2000. (XII.24.) Korm.rend. 8. §.
Ellátja a hivatalhoz kapcsolódó önálló szervezetek számviteli információs 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 9.§.
feladatait. Folyamatos kapcsolatot tart fenn azok munkaszervezetével.
Elvégzi az Európai Uniós projektekhez kapcsolódó számviteli feladatokat,
együttműködve az e célra létrejött társulás munkaszervezetével
Elkészíti a polgármesteri hivatal féléves és éves költségvetési beszámolóját, 2000. évi C tv. 4-5. §.
valamint az időszaki költségvetési jelentéseket és mérlegjelentéseket.
249/2000. (XII.24.) Korm.rend. 6-7. §.
368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 149.,158.
170.§.
Gondoskodik a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmi, 249/2000. (XII.24.) Korm.rend. 10., 45. §,
pénzforgalmi jelentés könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás, 1990. évi LXV. tv. 92/A. §.
eredmény-kimutatás közzétételéről, Állami Számvevőszék részére történő
megküldéséről
Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket 288/2009. (XII.15) Korm.rend.
(elszámolások, statisztikai jelentések).
Vezeti a hivatal kezelésében lévő, valamint a társaságok részére üzemeltetésre 2000. évi C tv. 165. §.
átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását – az ingatlanok kivételével – 249/2000. (XII.24.) Korm.rend. 49. §.
, gondoskodik annak főkönyvvel való egyezőségéről. Folyamatos egyeztetést
végez a vagyonnyilvántartóval annak érdekében, hogy a főkönyvi, az
analitikus és a kataszteri nyilvántartás összhangban legyen.
Szervezi és irányítja az immateriális javak és tárgyi eszközök kétévente 249/2000. (XII.24.) Korm.rend. 37.§.
esedékes leltározását, közreműködik a leltárfelvétel és kiértékelés
szabályszerű lebonyolításában.
Kezeli a pénzügyi és számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó szigorú 2000. évi C tv. 168. §.
számadású nyomtatványokat,
249/2000. (XII.24.) Korm rend.
7-8. § 10 § 37. §-38 §, 47 §
Gondoskodik a hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartásáról, 2000. évi C. tv. 165. §
nyilvántartja a részesedéseket, valamint a befektetési és forgatási célú 249/2000. (XII.24.) Korm.rend. 49. §.
értékpapírokat.
Biztosítja a féléves és éves beszámolókhoz, jelentésekhez szükséges adatokat, 2000. évi C tv. 4-5. §.
információkat.
249/2000.(XII.24.) Korm.rend. 6-7. §.
A folyamatban lévő beruházások üzembe helyezéséhez számviteli 2000. évi C tv. 165. §.
információkat szolgáltat a VTO vagyongazdálkodási csoportja részére.
249/2000. (XII.24.) Korm.rend. 49. §.

Üzemgazdasági csoport:
elkészíti a költségvetési koncepció, a költségvetés, az időszaki, féléves, 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 24-27. §,
háromnegyedéves-beszámolók, valamint a zárszámadás tervezetét, a 32-34.§, 42-43.§,
költségvetési előirányzatok évközi módosításait,
2011. évi CLXXXIX. tv. 4., 12., 23.24.,34., 87., 108. § 1991. évi XX tv. 138140 §, 1990. évi LXV tv. 91. § 249/2000.
(XII. 24.) Korm.rend. 7. §, 10 §
folyamatosan gondoskodik a szükséges üzemgazdasági elemzések, értékelések 1990. évi LXV. tv. 92. §
elkészítéséről,
az önkormányzat szintjén szervezi és irányítja a költségvetés teljesítéséről 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 157-159.
szóló beszámolók készítését, az erre irányuló intézkedés alapján szolgáltatott §
anyagokból összeállítja az önkormányzati szintű költségvetési és annak 2011. évi CLXXXIX. tv. 89., 91.§
teljesítéséről szóló előterjesztéseket, koordinálja az egyedi jelentések
készítését,
közreműködik a Gazdasági-, valamint a Pénzügyi Bizottság üléseinek
szakmai, technikai és ügyviteli előkészítésében,
További feladata:
az intézmények normatív finanszírozás alapját képező önkormányzati
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normatívák éves felülvizsgálata,
létszámadatok felmérése a normatív állami támogatás igényléséhez, ezen
támogatások elszámolása a tényleges létszámok alapján az önállóan
gazdálkodó intézményeknél helyszíni ellenőrzés formájában,
A feladatmutatók változása esetén gondoskodik a normatív állami
támogatások lemondásának, illetve pótlólagos igénylésének elkészítéséről
Az önállóan gazdálkodó intézményektől (PH. és intézm.) begyűjti a vagyon
változásaira vonatkozó adatokat és összeállítja a zárszámadáshoz kapcsolódó
vagyonleltárt.

368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 101-103.,
104. §
2011. évi CLXXXIX. tv. 59-60. §
2011. évi CLXXXIX. tv. 91. §

Pénzügyi csoport:
Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő követeléseket és
kötelezettségeket, azok beszedéséről és teljesítéséről gondoskodik,
Folyamatosan figyelemmel kíséri a teljesítés állását és szükség esetén
intézkedik a megfelelő teljesítés érdekében,
Az illetékesek által utalványozott és érvényesített - a költségvetésben foglalt
feladatok teljesítéséről kiállított - bizonylatokat ellenjegyzi és a
kedvezményezett javára a pénzügyi teljesítést - határidőn belül –
foganatosítja,
a pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére folyamatosan
biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő elszámolását, nyilvántartását,
biztosítja az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását, a szabad
pénzeszközöket megfelelően hasznosítja,
Kezeli a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait, a változásokat
koordinálja, átvezeti a nyilvántartásokon és azokról tájékoztatja az
illetékeseket (intézmény, osztály, csoport, stb.), biztosítja, hogy csak
jóváhagyott előirányzat terhére történjen teljesítés, felhasználás (ahol az
operatív gazdálkodás jogosítványait a közgazdasági osztály gyakorolja),
gyakorolja az operatív gazdálkodásról kiadott szabályozás szerinti körben az
érvényesítési hatáskört,
Megszűnés vagy új intézmény alapítása esetén gondoskodik a kv-i
elszámolási számla megszűntetéséről vagy nyitásáról
Ellátja a szakosztályi gazdálkodáshoz kapcsolódó készpénz kifizetési
feladatokat,
Elvégzi az Európai Uniós projekthez kapcsolódó pénzügyi feladatokat,
együttműködve az e célra létrejött társulás munkaszervezetével
Ellátja a városi kincstár működtetésével összefüggő feladatokat, operatív
likviditási tervet készít,
határidőre
teljesíti
az
adóköteles
kifizetésekkel
összefüggő
adatszolgáltatásokat (MÁK, APEH)
számfejti, lejelenti a hóközi személyi jellegű kifizetéseket,

2000. évi C. tv. 29. § 165 §

368/2011.(XII.31) Korm.rend.
52;53;54;55,56;§.
1991. évi XX. tv. 140.§
1991.
évi
XX.
tv.
140.
368/2011.(XII.31) Korm.rend. 147. §
2011.évi CXC.tv.34;35. §.
1991. évi XX. tv. 140. §

§

368/2011.(XII.31.)Korm.rend
57;58;59;60. §
368/2011.(XII.31) 147. §

2011.évi CXCV tv. 27.§.
368/2011.(XII.31.). Korm.rend. 122. §

172/2000 (X. 18.) Korm.rend.
37/2001 (X. 25.) PM.rend. 2. §
koordinálja az osztály és a hivatal többi szervezeti egységei és az intézmények 2011. évi CXCV. tv.23;24. §
közötti kapcsolatokat, az érintett csoportokkal együttműködve átveszi a többi 369/2011.(XII.31) Korm.rend. 4. §
szervezeti egységtől és az intézményektől érkező gazdasági - pénzügyi 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 170.§.
(költségvetés, félévi és éves beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés)
információs anyagokat, részt vesz azok feldolgozásában,
végzi a havi, negyedéves és eseti számlázást a vevők részére
2007. évi CXXVII. tv.
nyilvántartja a vevők részére kibocsátott, illetve a szállítóktól beérkező 2000. évi C tv. 165. §
számlákat az áfa-bevallás elkészítése céljából,
az év folyamán történt adóköteles kifizetésekről adóigazolásokat állít ki,
azon szociális és egyéb támogatások kifizetése esetében, amelyekhez központi 2011. évi CLXXXVIII tv. 262/2004. (IX.
forrás igényelhető, végzi ezen támogatások igénylését,
23.) Korm.rend. 1993. évi III. tv. 62/2006.
(III.27.) Korm.rend. 1997. évi XXXI.tv.
Gondoskodik a kötelezettségvállalás nyilvántartásáról (Önkormányzati 368/2011.(XII.31.) Korm.rend 56.§.
Osztály feladatkörébe tartozó előirányzatok kivételével)

-

A Városüzemeltetési Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi
táblázat lép:
11

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
1.
Feladat megnevezése
javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok, beruházások, felújítások
pénzügyi tervezésére (költségvetés tervezésre), a fejlesztési feladatok tekintetében a
Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal közösen,
kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a megvalósult
beruházások és felújítások aktiválását a Közgazdasági Osztálynál, az üzembe helyezést
követő 30 napon belül,
Ellátja a közműépítés szervezésével, önkormányzati finanszírozásával történő
szennyvízcsatornázással és ivóvízellátással kapcsolatos önkormányzati feladatokat az
építési engedélyezési eljárásoknál az Építéshatósági Osztály közreműködésével,
gondoskodik a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek, vízelvezető árkok
karbantartásáról, csapadék-csatornák tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről,
gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult közművekhez utólagosan
csatlakozó ingatlanok esetében az érintett ingatlan-tulajdonosokat terhelő befizetések
előírásáról (kivetéséről) megállapodás alapján vagy határozat formájában és
együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések behajtásában,
gondoskodik a szennyvíz elvezetéséről, az ezzel kapcsolatos szolgáltatás (szippantott
szennyvíz elszállítás) megszervezéséről és ellenőrzéséről,
előkészíti a víz- és csatornadíjak ármegállapítását,
együttműködik az ivóvízellátó és szennyvízelvezető és –tisztító rendszer
üzemeltetőjével a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokban,
szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok víziközmű
rekonstrukciós feladatainak ellátásához,
előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi megállapodásokat,
ellátja a jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így különösen:
- elrendelheti a tulajdonos költségére az ingatlanok víziközmű hálózatba bekötését
közegészségügyi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási jogszabályok megsértése
esetén,
- kötelezi a fogyasztót:
a) a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő
építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére,
b) átalakítására, ha a berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik és
ahhoz a szolgáltató hozzájárult,
c) ha a berendezés műszaki szempontból megfelel, a szolgáltatói hozzájárulás
utólagos megszerzésére,
- szerződéses szolgalom hiányában a szomszédos ingatlanra vízvezetési és
szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat,
- kötelezi a tulajdonost a létesítmények megfelelő átalakítására, ha azok az elfolyó
szennyvíz elvezetésére alkalmas aknával nincsenek ellátva, továbbá, ha a
bekötővezeték az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére nem alkalmas.
- vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat a vízgazdálkodási
információs rendszer részére szolgáltat.
- közreműködik a szennyvízelvezetési agglomeráció területén a települési
önkormányzatok jegyzői által eljuttatott adatok összeállításában és országos
összegzés céljára történő továbbításában,
- kiadja a hatósági engedélyt olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és
megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig
terjedő kielégítését szolgálja, valamint kizárólag a talajvíz felhasználásával
működik,
- elrendelheti hivatalból az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi,
kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló közműpótló létesítmény
megvalósítását, átalakítását, megszüntetését,
- nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről,
- határoz a település belterületén a vizek természetes áramlásának, lefolyásának
önkényes megváltoztatása folytán a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között
felmerült vitában, dönt a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot
helyreállításáról,
- határoz a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel összefüggő
hatáskörében eljárva a szolgáltatót és a fogyasztót érintő jogokról és
kötelezettségekről,
ellátja a közkifolyó megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
kiadja a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó közmű tulajdonosi hozzájárulást,
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2.

Feladatot meghatározó jogszabály

1995. évi LVII. tv. 4. § (1) a-d, f), (2),
16. § (5), 17. § (3) – (4)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési
Szabályzatának
megállapításáról
szóló
13/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet
40/A.§-40/F.§, 5. sz. melléklet
38/1995. (IV. 5.) Korm. r. 25 § (8)
2011. évi CCIX. tv. VIII. fej.
1995. évi LVII. tv. 7. § (3)

2011. évi CCIX. tv
38/1995. (IV.5.) Korm.rendelet 4. § (3),
5. § (8) a)-c) pont, 6. § (5), 21. § (4);
178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4. § (2) a)
pont,
27/2002. (II.27.) Korm. rendelet 1. § (4),
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) c)
pont, 24. § (4), 24. § (7), 25. § (1) b) és d)
pont,

38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 14. § (4)

ellátja a csapadék-vízelvezető rendszer szakági nyilvántartásával kapcsolatos
feladatokat, ezzel kapcsolatosan folyamatosan egyeztet az önkormányzat
térinformatikai feladatokat ellátó munkatársaival
képviseli az önkormányzatot, mint víziközmű tulajdonost a víziközmű-hálózatra
vonatkozó tervegyeztetések során,
elkészíti a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedély megszerzéséhez szükséges
dokumentumokat, valamint benyújtja az engedélyező hatóságnak,
ellátja a polgármester vízgazdálkodással kapcsolatos államigazgatási feladat- és
hatáskörét, így különösen:
- a polgármester árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladat- és
hatáskörében részt vesz a polgármester döntéseinek előkészítésében,
- hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára, illetőleg a
víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem rendszeres tűzoltási célra történő
rendszeres igénybevételéhez és egyben határoz a mennyiség megállapítás módjáról,
feladata a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzékében
megfogalmazott környezet és természetvédelmi, köztisztasági és településtisztasági,
köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, azok megszervezése, testületi
döntések előkészítése e területen, a közszolgáltatások megszervezése, feladat ellátások
ellenőrzése,

1995. évi LVII. tv. 17. § (4), (6), (7)
38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 14. § (2), (5),
47/2008. (XI.28.) sz. közgy. rendelet a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról,valamint
a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 5. §

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének
általános szabályairól
1996. évi LIII. tv. a természet védelméről
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról
306/2010. (XII.23.) Korm.rend. a levegő
védelméről
284/2007. (X. 29.) Korm.rend. a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.)
sz. rendelete a környezetvédelemről
ZMJVK többször módosított 51/2006. (XI.24.)
sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről
ZMJVK többször módosított 46/2004.
(XII.03.) rendelete a köztisztaság, valamint
település-tisztaság
fenntartásáról,
a
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.
23.) Korm.rend.
gondoskodik a város környezetvédelmi programjának végrehajtásáról, előkészíti a 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének
környezetvédelmi, zaj és rezgésvédelmi helyi szabályok megalkotását, majd általános szabályairól
gondoskodik azok végrehajtásáról,
ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.)
sz. rendelete a környezetvédelemről
gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, őrzéséről, ZMJVK többször módosított 32/2001. (X.26.)
fenntartásáról, védetté nyilvánításáról,
sz. rendelete a helyi jelentőségű természeti
értékek védelméről
ellátja a feladat- és hatásköri jegyzékben a jegyző számára megállapított
környezetvédelmi feladatokat, így különösen
szakhatóságként lép fel a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati 314/2005. (XII.25.) Korm.rend. a környezeti
engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárásban,
hatásvizsgálat
és
az
egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
12. sz. melléklet
gondoskodik az előzetes vizsgálatra, a környezeti hatásvizsgálatra, az egységes 314/2005. (XII.25.) Korm.rend. a környezeti
környezethasználati vizsgálatra kötelezett tevékenységekre vonatkozó hirdetmények hatásvizsgálat
és
az
egységes
közzétételéről, észrevételeket megküldi a felügyelőségnek,
környezethasználati engedélyezési eljárásról 3.
§ (4), 5. § (6), 5/A. § (6), 5/B. § (7), 8. § (2) b.)
9. § (6), 21. § (3), (6), (8), (9) bek.
eljár levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátásban,
306/2010. (XII.23.) Korm.rend. a levegő
védelméről
23/2001. (XI.13.) KöM rendelet a 140 kWh és
az ennél nagyobb, de 50 MWh-nál kisebb
névleges
bemenő
hőteljesítményű
tüzelőberendezések légszennyező anyagainak
technológiai kib. határértéke
ZMJVK többször módosított 17/2008. (IV.25.)
sz. rendelete a környezetvédelemről
eljár a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörében,
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról
224/2004.
(VII.22.)
Korm.rend.
a
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
és a közszolgáltatási szerződésről
241/2001. (XII.10.) Korm.rend. a jegyző
hulladék-gazdálkodási feladat- és hatásköréről
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hulladékgazdálkodási ügyekben elsőfokú hatósági hatáskört gyakorol,
hulladékgazdálkodási bírságot szab ki,

a városüzemelés körében kiemelt feladata a köztisztasági, településtisztasági feladatok
ellátásának megszervezése, a munkák vállalkozásba adása és ellenőrzése,

gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről, ezzel összefüggő
szolgáltatások megszervezéséről, a fenntartás vállalkozásba adásáról, a szolgáltatás
ellenőrzéséről,
ellátja a városban a kéményseprő-ipari szolgáltatások megszervezését,

15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi
hulladékgazdálkodási tervekről
126/2003. (XII.10.) Korm.rend. a hulladékgazdálkodási
tervek
részletes
tartalmi
követelményeiről
213/2001. (XI.14.) Korm.rend. a települési
hulladékkal
kapcsolatos
tevékenységek
végzésének feltételeiről
ZMJVK többször módosított 45/2004.
(XII.03.) sz. rendelete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról,
ZMJVK 62/2004. (XII.23.) sz. önkormányzati
rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási
Tervről
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról
241/2001. (XII.10.) Korm.rend. jegyző
hulladék-gazdálkodási feladat- és hatásköréről
271/2001. (XII.21.) Korm.rend. a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint
kiszabásának és megállapításának módjáról
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról,
1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének
általános szabályairól, ZMJVK többször
módosított 46/2004. (XII.03.) sz. rendelete a
köztisztaság,
valamint
településtisztaság
fenntartásáról
ZMJVK többször módosított 46/2004.
(XII.03.) sz. rendelete a köztisztaság, valamint
településtisztaság fenntartásáról
ZMJVK többször módosított 45/2004.
(XII.03.) sz. rendelete a települési szilárd
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
ZMJVK többször módosított 48/2004.(XII.03.)
sz. rendelete a hulladékkezelés helyi
közszolgáltatás díjairól
ZMJVK többször módosított 51/2006. (XI.24.)
sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről.
ZMJVK többször módosított 38/1997. (XI.6.)
sz.
rendelete
a
kéményseprő-ipari
közszolgáltatás
helyi
igénybevételének
szabályairól.
Az
egyes
helyi
közszolgáltatásokról kötelező igénybevételéről
szóló 1995. évi XLII. tv. 1.§ (1) bek. 2. §
ZMJVK többször módosított 46/2004.
(XII.03.) sz. rendelete a köztisztaság, valamint
településtisztaság fenntartásáról

feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők, parkok, játszóterek fenntartása,
gondozása, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok zöldfelületeinek
gondozása e munkák vállalkozásba adása és a szolgáltatás ellenőrzése, köztéri
műalkotások fenntartása, karbantartása,
ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt hegyközségi 1994. évi CII. tv. a hegyközségekről
szervezetekkel, kapcsolatos feladatokat,
ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt állategészségüggyel, 1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és
állattartással, valamint az állatok védelmével kapcsolatos feladatokat,
kíméletéről
41/1997. (V.28.) FM rendelet az ÁllatEgészségügyi szabályzat kiadásáról
245/1998. (XII.31.) Korm.rend. a települési
önkormányzat
jegyzőjének
az
állatok
védelmével,
valamint
az
állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és
hatásköreiről
ZMJVK 24/2008. (V.30.) számú, az állatok
tartásáról szóló rendelete; az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm.rend.
ellátja a jegyző ebekkel kapcsolatos hatásköri feladatait,
41/1997. (V.28.) FM.rend. az ÁllatEgészségügyi szabályzat kiadásáról
ZMJVK 24/2008. (V.30.) számú, az állatok
tartásáról szóló rendelete;
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településrészi gondnokok munkájának ellenőrzése,
gondozatlan belterületi ingatlanok karbantartatása,

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletéről, 19/1992. (I.28.)
Korm. rend. a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatáskörének megállapításával kapcsolatos
földművelésügyi
ágazati
jogszabályok
módosításáról

kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét,
részt vesz a városrendezési tervek készítésében, végrehajtásában,
előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a város virágosítását,
irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, kivágásával, ültetésével
kapcsolatos feladatokat,
szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a szabadidőközpontok fenntartását, illetve
fejlesztését,

engedélyezi a közterületen lévő fás szárú növények kivágását,
ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok betartását, szükség
esetén belterületen felszólítja az érintett földhasználót és termelőt a védekezésre,
végrehajtja a közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatokat, közérdekű védekezést
rendel el,

ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a háziméhek tartásával kapcsolatos
feladatokat,

hatáskörében ellátja a vadkárral kapcsolatos feladatokat,

játszóterek építésével kapcsolatos beruházási feladatok,
kapcsolatot tart a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Vezetőjével, elvégzi a
jogszabályok által előírt ellenőrzéseket,

zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört gyakorolja,
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346/2008. (XII.30.) Korm.rend. a fás szárú
növények védelméről
2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról
153/2009. (IV.30.) FVM rendelet az erdőről,
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. tv. végrehajtásának
szabályairól
346/2008. (XII.30.) Korm.rend. a fás szárú
növények védelméről
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletéről, 19/1992. (I. 28.)
Korm.rend. a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatáskörének megállapításával kapcsolatos
földművelésügyi
ágazati
jogszabályok
módosításáról,
221/2008. (VIII.30.) Korm.rend. a parlagfű
elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és
igénylésének részletes szabályairól
15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletéről,
19/1992. (I.28.) Korm.rend. a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak,
valamint
egyes
centrális
alárendeltségű
szervek
feladatés
hatáskörének megállapításával kapcsolatos
földművelésügyi
ágazati
jogszabályok
módosításáról; a méhállományok védelméről
és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.
(VI.27.) FVM rendelet
A vadvédelemről a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv.
81.§; 19/1992. (I.28.) Korm.rend. a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak,
valamint
egyes
centrális
alárendeltségű
szervek
feladatés
hatáskörének megállapításával kapcsolatos
földművelésügyi
ágazati
jogszabályok
módosításáról
78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri
eszközök biztonságosságáról
2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről
55/2009. (III.13.) Korm.rend. a vásárokról, a
piacokról és a bevásárlóközpontokról,
ZMJVK többször módosított 50/2004.
(XII.03.) sz. rendelete a vásárokról és a
piacokról
284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj

zajkibocsátási határértéket állapít meg,

a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési terv benyújtására és
zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezheti az üzemeltetőt,
az 1500 m 2 -nél nagyobb területen gyümölcsfa-ültetvény, valamint 500 m 2 -nél
nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény engedélyezése, nyilvántartása,

szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a szabadidőközpontok fenntartását, illetve
fejlesztését,
ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők erdőgazdálkodási és szakirányítási feladatait,

szakhatóságként lép fel a közlekedési hatóság utak építési engedélyezési eljárásaiban a
helyi természetvédelemre kiterjedően,

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a
zajkibocsátási határértékek megállapításának,
valamint
a
zaj-és
rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes
rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról
ZMJVK 17/2008. (IV.25.) sz. rendelete a
környezetvédelméről
284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének
általános szabályairól
2007. évi CXXIX. tv. a termőföld védelméről
1994. évi LV. tv. a termőföldről
314/2007. (XI.21.) Korm.rend. a gyümölcsültetvény telepítését engedélyező telepítési
hatóság kijelöléséről
2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról
153/2009. (XI.13.) FVM rendelet az erdőről,
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. tv. végrehajtásának
szabályairól
263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Nemzeti
Közlekedési Hatóságról 3. sz. melléklet 9.
pont
267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalról 2. melléklet
10. pontja

szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról szóló törvény alapján a
bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük megváltoztatásának első és másodfokú engedélyezési eljárásában a helyi
természetvédelemre kiterjedően,
szakhatóságként lép fel a Nemzeti Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési 362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti
nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő
eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően,
szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes
szakhatósági
közreműködések
megszüntetéséről és módosításáról 1. melléklet
4. pontja
gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, köz-parkolók és műtárgyaik Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
üzemeltetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról és felújításáról a helyi építési törvény
szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve a mindenkori éves költségvetésben A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
jóváhagyottaknak megfelelően. Ezen munkákat vállalkozásba adja és lebonyolítja, tv. és végrehajtási rendeletei
biztosítja a műszaki ellenőrzést stb.,
Az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
szóló 12/2006 (III.07.) sz. Önk. rendelete
21/2007. (XII.12) sz. belső szabályzata a
közbeszerzési szabályzatról szóló 5/2007.
(II.01.) sz. belső szabályzata módosításáról
biztosítja a helyi közutak, járdák és kerékpárutak téli útüzemeltetését,
Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény
A köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek
használatáról szóló 46/2004 (XII.03) sz. önk.
rendelet
ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak forgalomszabályozását, a közúti Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
jelzések elhelyezését és fenntartását,
törvény
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II.05.) KPM- BM együttes rendelet
Az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
szóló 12/2006 (III.07) sz. Önk. rendelete
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a Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal közösen részt vesz a közlekedési koncepció Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
kidolgozásában, gondoskodik annak megvalósításáról,
törvény
A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT
rendelet

előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak megállapítását,

előkészíti a fizetőparkolók működési rendjére vonatkozó változtatások jóváhagyását,

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény,
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a
saját számlás áruszállítási, valamint az
autóbusszal
díj ellenében végzett személyszállítási és a
saját számlás személyszállítási tevékenységről,
továbbá
az
ezekkel
összefüggő
jogszabályok
módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.)
Korm.rendelet
A
fizető
parkolók
működéséről
és
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997
(V.22.) sz. önk. rendelet

együttműködik az állami utak kezelőjével a közutak, csomópontok, jelzőlámpák Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
üzemeltetése érdekében,
törvény
A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT
rendelet
a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulást ad ki, A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
ellenőrzi az igénybevételt, és a kiadott hozzájárulásokról nyilvántartást vezet,
törvény
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994.
(V.31.) KHVM rend,
Zalaegerszeg város területén a helyi közút nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló
26/2005. (VI.17.) sz. önk. rendelet,
közútkezelői nyilatkozatot, állásfoglalást, hozzájárulást ad ki építési engedélyezési Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
eljáráshoz, túlsúlyos vagy mérethatárt meghaladó járművek közlekedéséhez, közúthoz törvény,
történő útcsatlakozás, kapubejáró létesítéséhez,
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994.
(V.31.) KHVM rendelet
javaslatot tesz a helyi közút üzemeltetési feladatainak, felújításának pénzügyi
tervezésére (költségvetési tervezésre),
közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe vehető pályázati
források megszerzéséhez szükséges pályázatok összeállításában, a műszaki- szakmai
ismereteket igénylő feladatok tekintetében,
eljár az útépítési hozzájárulás megállapításával, a részletfizetés engedélyezésével, a Az útépítési hozzájárulásról szóló 2/2007.
hozzájárulás beszedésével kapcsolatos ügyekben, együttműködik a Közgazdasági (II.09.) sz. önkormányzati rendelet
Osztállyal a befizetések realizálásában,
kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a megvalósult közút, 2000. évi C. törvény a számvitelről
közparkoló és műtárgyaik felújítása aktiválását a Közgazdasági osztálynál,
ZMJV Polgármesteri Hivatala 10/2008.
(IV.30.) sz. belső szabályzata „Számviteli
politika”
ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak forgalomszabályozását, a közúti Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
jelzések elhelyezését és fenntartását,
törvény
A közúti közlekedés szabályairól szóló
többször módosított 1/1975. (II.05.) KPM- BM
együttes rendelet
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.
(XII.21.) KM rendelet
Az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
szóló többször módosított 12/2006 (III.07) sz.
önk. rendelete
gondoskodik a meglévő intézményi épület felújítási célok előkészítéséről,
lebonyolításáról, a vonatkozó tárgyi és eljárási jogszabályok, vezetői utasítások

17

betartásáról
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a feladatkörébe sorolt 2003. évi CXXIX. törvény és végrehajtási
felújítások terveztetéséről és szükség szerinti engedélyeztetéséről a Városfejlesztési és rendeletei
Tervezési Osztállyal történő egyeztetést követően,
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07)
sz. önk. rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv.
191/2009.
(IX.15.)
Kormányrendelet
215/2010. (VII.9.) Kormányrendelet
45/2004. BM-KvVM (VII. 26.) rendelet
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
1998. évi XXVI. törvény
1992. évi XXXVIII. tv. 15/A és 15/B §
(üvegzsebtörvény)
beszerzi a nem engedélyköteles felújítások indításához szükséges állásfoglalásokat, 113/1998. (VI.10.) sz. Kormány-rendelet
nyilatkozatokat,
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet
15/2000. (XI.16.) KöViM rendelete
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 29. §
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott felújítások vállalkozásba adásáról,
2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
rendeletei
PTK szerződéseket szabályozó vonatkozó
részei
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07)
sz. önk. rendelet.
ZMJVK költségvetési rendelete
191/2009.
(IX.15.)
Kormányrendelet
244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes
rendelet
45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend.
1992. évi XXXVIII. tv. 15/A és 15/B §
(üvegzsebtörvény)
részt vesz az osztály feladatkörébe tartozó közbeszerzési eljárások cselekményeinek és 2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
tendertechnikai eseményeinek lebonyolításában,
rendeletei
az építményt átadja a kezelő részére,
a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására vonatkozóan,
181/2003.(XI.5.) Kormányrendelet.
ellátja a közvilágítási berendezések létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet
eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat és hatásköröket a külön jogszabályban
foglalt feltételeknek megfelelően,
részt vesz a villamosenergia szállítási szerződés megkötésében,
2007. évi LXXXVI. törvény
2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
rendeletei
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07)
sz. önk. rendelet.
az önkormányzati fenntartású intézményeknél kazán-karbantartási feladatok ellátására Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
beszerzési eljárás lefolytatása.
Közgyűlésének
az
önkormányzati
pénzeszközökből
és
támogatásokból
megvalósuló beszerzésekről szóló többször
módosított
12/2006.
(III.07.)
számú
önkormányzati rendelete

-

Az Ellenőrzési Iroda feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

ELLENŐRZÉSI IRODA
Feladat megnevezése
A költségvetési irányítási és felügyeleti jog az ellenőrzési hatáskör
gyakorlásának jogát is jelenti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Zalaegerszeg és Térsége Belső Ellenőrzési Társuláshoz
tartozó képviselő-testületek és polgármesterek vonatkozásában.
A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok és hatáskörök címzettje a társult
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Feladatot meghatározó jogszabály
2011. évi CXCV. törvény
2. § (1) i),
9. § (1) f, és ( 7) b)
1990. évi LXV. tv. 92. § (4)-(5) bek.

polgármesteri hivatalokban és a körjegyzőségeken a jegyző, aki a belső
ellenőrzés kialakítását, megfelelő működtetését, függetlenségét, és a belső
ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítja. A helyi
önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
Az Ellenőrzési Iroda ZMJV Közgyűlése ill. a társult képviselő-testületek
nevében ellenőrzést végezhet az adott önkormányzat:
a) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó bármely költségvetési
szervnél,
b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás
tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások
felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító
szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a)
pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
Az Ellenőrzési Iroda ellenőrzést végez a képviselő testület(ek) hivatalán(i)nál
és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan.
Az Ellenőrzési Iroda a létrehozott belső ellenőrzési társulás társulási
megállapodásában foglaltak szerint ellátja a tag települések
önkormányzatainak hivatalainál a belső ellenőrzést, azok önállóan működő
és gazdálkodó, ill. önállóan működő költségvetési szerveinél a felügyeleti
jellegű pénzügyi ellenőrzési tevékenységet.
A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést,
gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és
javaslatokat fogalmaz meg a vizsgált szerv, szervezeti egység vezetője, a
jegyző(k) és a polgármester(ek) részére, melyeket az érintett polgármester
indokolt esetben a képviselő-testület soron következő ülésére előterjeszt. A
belső ellenőr ezenkívül más tevékenységbe nem vonható be.
Az Ellenőrzési Iroda a bizonyosságot adó ellenőrzési tevékenysége során
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve
informatikai rendszerellenőrzéseket végez.
A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok
Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető
kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési
tervet és éves ellenőrzési tervet készít. A társult önkormányzatok stratégiai
ellenőrzési tervének és éves ellenőrzési tervének összeállítása a belső
ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összehangolásának
érdekében az érintett önkormányzatok jegyzői, körjegyzői írásos
véleményének figyelembevételével történik.
A kockázatelemzés során ellenőrzésre kijelölt szervek és szervezeti egységek
ellenőrzési feladatainak számbavételével összeállított, - a társult
önkormányzatokra vonatkozó éves ellenőrzési tervet-, a társulási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a (gesztor) önkormányzat
közgyűlése a tárgyévet megelőző év november 15-éig jóváhagyja.
Az Ellenőrzési Iroda a társult önkormányzatok esetében - az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató
figyelembevételével- elkészíti a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési
jelentést, valamint az önkormányzat(ok) felügyelete alá tartozó szervek,
szervezetek éves ellenőrzési jelentései alapján az éves összefoglaló ellenőrzé
si jelentéseket,melyeket a polgármester(ek) a tárgyévet követően, a zárszáma
dási rendelet-tervezettel egyidejűleg a közgyűlés ill. a képviselő-testület(ek)
eléterjeszt(enek).
Az Ellenőrzési Iroda revizorainak ellenőrzési tevékenysége kiterjed a
vizsgált szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési
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2011. évi CXCV. törvény, 10. §, 70. §
(1)
1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2)
1997. évi XXXI. tv. 104. § (1)
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15. §
1990. évi LXV. tv. 92. § (11) bek.
2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)

2011. évi CXCVI. törvény 3. §

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 56.
§
ZMJV Közgyűlésének a Szervezeti és
Működési
Szabályzatáról
szóló
6/2007. (II. 9.) önkormányzati rendelete
1990. évi LXV. tv. 92. § (9) bek.
2011. évi CXCV. törvény 70. § (2)
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.
§ (3)

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.
§ (4)
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29.
§ (1), 56. § (2)

1990. évi LXV. tv. 92. § (6) bek.

1990. évi LXV. tv. 92. § (10) bek.
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48.
§

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.
§

bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának,
valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó
feladatai
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének,
működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,
valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást,
a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások
megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket
és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok
megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv
működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek
javítása, továbbfejlesztése érdekében;
d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket.
Az ellenőrzési tevékenység eljárási rendjéhez kapcsolódó dokumentumok
elkészítése
Az ellenőrzés megszakítása vagy felfüggesztése
Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírások
Az ellenőrzések nyilvántartása
Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az
Ellenőrzési Iroda vezetője köteles a vizsgált szerv, szervezeti egység
vezetőjét, valamint az érintett szervet irányító szerv vezetőjét haladéktalanul
tájékoztatni, és javaslatot tenni a megfelelő eljárások megindítására.
Az Ellenőrzési Iroda vezetőjének feladatai
A belső ellenőrök jogai és kötelezettségei

370/2011. (XII. 31.)
37. §, 39-44. §
370/2011. (XII. 31.)
370/2011. (XII. 31.)
45-47. §
370/2011. (XII. 31.)
§
370/2011. (XII. 31.)
(1)

Korm. rendelet 33Korm. rendelet 38.§
Korm. rendelet
Korm. rendelet 50.
Korm. rendelet 22.§

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. §
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2526. §

A munka jellegének megfelelően az iroda dolgozói részére a szabad és
rugalmas mozgás biztosított.

-

A Polgármesteri Iroda feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

POLGÁRMESTERI IRODA
A város fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű, illetve a polgármesteri feladatellátást
segítő tevékenységet lát el.
Feladatai:
1. gazdasági tanácsadói feladatok,
2. személyi titkári feladatok,
3. nemzetközi ügyekkel kapcsolatos feladatok,
4. kommunikációs ügyek intézése,
5. idegenforgalmi feladatok,
6. társadalmi kapcsolatok ügyintézésének ellátása,
7. a polgármester, alpolgármesterek munkájával kapcsolatos ügyviteli feladatok
ellátása
Kommunikációs szakreferens
Kisegítő, kiegészítő tevékenység
rendszeresen kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, közreműködik abban,
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3/2005. sz. kgy. határozat 12. 1-2

hogy a nagyobb jelentőségű önkormányzati döntések, események a sajtóban
megjelenjenek
a Zalaegerszeg újsággal közösen, heti rendszerességgel megjelenő
Városháza melléklet sajtóanyagának összegyűjtése, határidőre történő
eljuttatása a szerkesztőségbe
figyelemmel kíséri a helyi és országos sajtót, összegyűjti a várost érintő
írásokat
részt vesz a város kreatív arculattervezésében, a protokoll jellegű feladatok
megvalósításában, illetve a városi rendezvények szervezésében
a városi rendezvényeken, szükség esetén tolmácsolási feladatokat lát el, részt
vesz a német nyelvű levelezések fordításában
részt vesz a Polgármesteri Irodát érintő rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában, az írásos dokumentumok (meghívók, oklevelek)
megszövegezésében
az önkormányzat közérdeklődésére számot tartó rendezvényeire meghívja a
sajtó képviselőit
kapcsolatot tart a városban működő – elsősorban önkormányzati –
intézményekkel, cégekkel, gondoskodik ezek közérdekű közleményeinek
megjelentetéséről
a helyi Rádiók szerkesztőségébe a „közéleti hírek rovathoz” írásos anyagok
küldése
Feltölti a www.zalaegerszeg.hu internetes hírportál programajánlójába a
városi rendezvényekről szóló információkat. Gondoskodik a hírportál
„Városunk” rovatának aktualizálásáról. Továbbítja azokat a pályázati
felhívásokat és közleményeket a portál szerkesztésével megbízott társaság
részére, amelyek az újságok Városháza mellékleteiben is megjelennek
összegző anyagokat készít az önkormányzat tevékenységéről

Nemzetközi szakreferensek
szervezik a Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal testvérvárosi és
egyéb külföldi kapcsolatait

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 49. § (7)
bek.
ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 65. § (11)
bek.
dokumentálják a nemzetközi kapcsolatok eseményeit és rendszerezik azokat ZMJVK 6/2007. (II.9.) 81. § (3) bek.
ellátják a Zalaegerszeg Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásával
ZMJVK
56/2005.
(XI.25.)
sz.
kapcsolatos feladatokat
önkormányzati
rendelettel
módosított
35/2005. (VII. 15.) sz. önkormányzati
rendelete

Kiegészítő, kisegítő tevékenység
gondoskodnak az önkormányzat külföldi vendégeinek magyarországi
látogatásai során az ellátásukról, szervezik és irányítják programjukat
az önkormányzat német nyelvű személyes kapcsolataiban ellátják a
tolmácsolás feladatait
fordítják az önkormányzat levelezései során jelentkező angol, német és
orosz nyelvű anyagokat
a polgármesterrel egyeztetve tervezik a nemzetközi kapcsolatokra szánt
éves pénzügyi keretet
évente közgyűlési előterjesztést készítenek az önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak alakulásáról

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 54. § (3)
bek. d) pont
ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 81. § (4)
bek.

az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összhangban segítséget
nyújtanak az intézmények, más városi szervezetek hasonló irányú
tevékenységéhez
előterjesztéseket készítenek a polgármester külföldi utazásainak ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 49. § (7)
engedélyezéséről az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző bek.
Bizottság ülésére
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Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok:
a város idegenforgalmi programjának előkészítésében, a közgyűlés által jóváhagyott program megvalósításában való aktív
közreműködés
javaslattétel idegenforgalmi célú fejlesztésekre
idegenforgalmi célú pályázatok elkészítésében történő közreműködés
közreműködés a város idegenforgalmi arculatának kialakításában
idegenforgalmi célú rendezvények szervezése, abban való közreműködés
a város idegenforgalmi értékeinek feltárása, bemutatása és népszerűsítése érdekében rendszeres kapcsolattartás a
Tourinform Irodával

Társadalmi kapcsolatok feladatai:
A polgármester munkájának segítésére az alábbi feladatokat látja el:
Kisegítő, kiegészítő tevékenység
előkészíti azokat a levelezéseket, melyekkel a polgármester vagy az
alpolgármesterek megbízzák
folyamatosan figyelemmel kíséri az alpolgármesterek feladatkörébe tartozó
ügyek intézését, határozatok végrehajtását, fogadónapon felvett
panaszügyek intézését
továbbítja a polgármester megbízásából a többi tisztségviselőhöz,
osztályvezetőkhöz vagy hivatali dolgozókhoz címzett felkéréseket,
utasításokat
közreműködik az esélyegyenlőség biztosításával, megteremtésével
kapcsolatos feladatok ellátásában
folyamatos kapcsolatot tart a város társadalmi és civil szervezeteivel és a
városban működő cégekkel
kapcsolatot tart a településrészi önkormányzatok vezetőivel, a ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 62. § (5)
településrészi önkormányzatok döntéseinek megfelelően elkészíti a bek.
támogatási megállapodásokat, ellenőrzi az elkészített elszámolásokat
1990. évi LXV. tv. 8. § (5) bek.
szervezőként közreműködik a polgármester programjainak, valamint a
városi rendezvények és idegenforgalmi célú rendezvények bonyolításában
polgármesteri megbízás alapján képviseli a hivatalt városi, regionális,
illetve országos szintű értekezleteken
részt vesz a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, melynek
során együttműködik a bűnmegelőzésben résztvevő szakemberekkel

Gazdasági tanácsadó
figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdon működését és hasznosítását,
javaslatot készít annak hatékony működtetésére
figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdon és az önkormányzati
érdekeltségű gazdasági társaságok működését, erről szükség szerint, de
legalább negyedévi gyakorisággal tájékoztatja a polgármestert,
véleményezi a gazdasági társaságok üzleti terveit, éves beszámolóit,
előterjesztéseket készít és a polgármester megbízásából részt vesz a
társaságok taggyűlésein
feladata a költségvetés előkészítéséhez szükséges egyeztetések
lefolytatása, továbbá a gazdasági társaságok vonatkozásában: VÍZMŰ
üzemeltetési szerződés, ZALADEPO használati díj, Városgazdálkodási
Kft közterület használati díj megállapításával kapcsolatos egyeztetések,
megállapodások megkötésében való közreműködés, a LÉSZ Kft-vel, az
Egerszegi Sport és Turizmus Kft-vel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása
ellátja a részvények, üzletrészek adásvételével kapcsolatos tárgyalások,
szerződéskötések előkészítését, a rövid lejáratú értékpapírok forgatását,
ajánlatkérések,
befektetések
előkészítését,
részt
vesz
azok
lebonyolításában, a döntés előkészítésében
gondoskodik a Tulajdonosi Tanácsadó Testület üléseinek összehívásáról,
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1990. évi LXV. tv. 1. §, (6) bek. b.), 9. §
(4) bek.
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bek.
2006. évi IV. tv;
2006. évi V. tv.

1990. évi LXV. tv. 77. § (1) bek.

1959. évi IV. tv.
2006. évi IV. tv;
2006. évi V. tv.
ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. rend. 79. §

a döntések előkészítéséről, a Testület által hozott döntések
végrehajtásáról, illetve végrehajtásának koordinálásáról
igény esetén közreműködik a közbeszerzési eljárások lefolytatásában

2003. évi CXXIX. sz. törvény és
végrehajtási rendeletei
20/2010. (IX. 26.) sz. belső szabályzattal
módosított 5/2007. (II. 01.) sz. belső
szabályzat

kiegészítő, kisegítő tevékenység
kapcsolatot tart és együttműködik a Hivatal Közgazdasági Osztály, Városfejlesztési és Tervezési Osztály vezetőivel, az
önkormányzat gazdasági társaságaival

Személyi titkár
Ellátja, amivel a polgármester megbízza, így különösen
szervezi a polgármester programjait, ebben együttműködik az adminisztratív feladatokat ellátó titkársági referensekkel
figyelemmel kíséri a polgármester napi, heti és hosszabb távú programját és rendszeresen beszámol azok előkészítéséről,
gondoskodik azokhoz a szükséges személyi és technikai feltételekről
a polgármester közszerepléseihez a szükséges háttéranyagokat összeállítja
részt vesz azokon a rendezvényeken, melyeken a polgármester szerepet vállal és igény szerint intézkedik, ha azzal a
polgármester megbízza
előkészíti azokat a levelezéseket, melyekkel a polgármester megbízza
közreműködik a polgármesterhez érkező vendégek, ügyfelek fogadásában
továbbítja a polgármester megbízásából a többi tisztségviselőhöz, osztályvezetőkhöz vagy hivatali dolgozókhoz címzett
felkéréseket, utasításokat
országos jelentőségű, de helyi relevanciával bíró kiemelten fontos ügyek figyelemmel kísérése

-

Az Okmány- és Lakcímnyilvántartó Iroda feladatait felsoroló táblázat helyébe az
alábbi táblázat lép:

OKMÁNY- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÓ IRODA
A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat- és hatáskörei
Személyi adat- és lakcímnyilvántartás
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról.
Tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelő jogszabályban meghatározott esetben megtagadhatja az
érintett tájékoztatását.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Jogszabályban meghatározott esetben a személyes adatot törli.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti azokat, akiket
jogszabály alapján értesíteni köteles.
Az illetékességi területén lévő címekről nyilvántartást vezet és az
adatjavításokat és adatváltozásokat a vonatkozó döntés jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül átvezeti a címnyilvántartáson.
A központi szerv megkeresésére a területszervezési változásokról adatokat
szolgáltat.
Dönt a Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó
magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő
nyilvántartásba vételéről.
A doktori címet a nyilvántartásban az érintett kérelme, a névviselésre és a
név anyakönyvezésére vonatkozó szabályok alapján bevezeti.
A bejelentést feldolgozza és haladéktalanul megküldi a jelentőlapot a
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1992. évi LXIII. tv. 10.§ (1) bek.
1992. évi LXIII. tv. 12.§ (1) bek.
1992. évi LXIII. tv. 13. § (1) bek.
1992. évi LXIII. tv. 14.§ (1) bek.
1992. évi LXIII. tv. 14.§ (2) bek.
1992. évi LXIII. tv. 15.§
146/1993. (X.26.) Korm. rend. (Nytv. vh.)
6.§ (1) bek., 7.§ (1) bek.
Nytv. vh. 7. § (2) bek.
Nytv. vh. 10. §
Nytv. vh. 15. § (1) bek.
Nytv. vh. 40.§ (1) (2) bek.

központi szervhez, ha a polgár bejelenti három hónapon túli külföldi
tartózkodását, illetve annak megszűnését.
Kezdeményezi a település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező
polgár adatainak, ill. adatváltozásainak, valamint a polgár adataiban a
település közigazgatási területén bekövetkezett változásnak a
nyilvántartáson történő átvezetését.
Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak
módosításával, illetőleg visszavonásával kapcsolatos feladatokat.
Ellátja a lakcímbejelentés tudomásul vételével összefüggő hatósági
feladatokat.
A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást
teljesít a nyilvántartásból.
Közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról.
Gondoskodik a személyes adatok védelméről.
A családi állapotot tartalmazó személyes adatra vonatkozó
adatszolgáltatást a nyilvántartásból a jogszabály szerinti feltételek esetén és
a jogszabályban meghatározott megjelöléssel kell teljesíteni.
Az érintett személy kifejezetten eltérő kérelme hiányában a nyilvántartás
alapján kiadott hatósági bizonyítványban a családi állapotra vonatkozó
adatot a jogszabály szerinti megjelöléssel tünteti fel.
A polgárok személyes adatainak védelméért való felelősségének körében
köteles olyan technikai, szervezési intézkedéseket tenni, ellenőrzési
rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja
az adatvédelmi követelmények teljesülését.
Az állampolgár adatszolgáltatását korlátozó nyilatkozatát haladéktalanul,
de legkésőbb 8 napon belül átvezeti a nyilvántartáson.
Gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások
nyilvántartáson történő átvezetéséről, továbbá figyelemmel kíséri az
adatváltozások és adatjavítások továbbításának és nyilvántartáson való
átvezetésének megtörténtét.
A körzetközponti jegyző átvezeti a nyilvántartáson a személyi és
lakcímadatokat, adatváltozásokat és adatjavításokat.
Az adatváltozások feldolgozását követően az alapiratokat haladéktalanul
megküldi a központi szervnek.
Lakóhely szerinti illetékességgel felveszi a nyilvántartásba a letelepedett
jogállású polgárt.
Ha a polgár által bejelentett lakcím nem valós, illetve a bejelentett
lakcímén ténylegesen nem lakik, az érvénytelen lakcímadatot a
nyilvántartásban "fiktív" jelzéssel szerepelteti.
A lakcím érvénytelenítése, illetőleg „fiktív" jelzéssel szerepeltetése esetén
gondoskodik arról, hogy az érintett polgár lakcímigazolványa
érvénytelenségének ténye a nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Bíróság vagy más hatóság döntése alapján a lakcímet érvényteleníti.
Az utca és házszámváltozást hivatalból átvezeti a nyilvántartáson.
Átvezeti a nyilvántartáson a lakcímbejelentés adatait, feldolgozza a
bejelentőlapot és azt haladéktalanul megküldi a központi szervhez.
A tartózkodási hely megszüntetéséről vagy megújításáról 8 napon
belül értesíti a központi szervet.
Az
általa
teljesített adatszolgáltatásról adatszolgáltatási
nyilvántartást vezet, illetve arról a polgár kérelmére tájékoztatást ad.
Megállapítja a hatósági adatszolgáltatási eljárásért fizetendő díj összegét.
Gondoskodik a nyilvántartási ügyben saját hatáskörben, illetőleg az
illetékes területi szerv és a bíróság értesítése alapján az e szervek által
hozott jogerős és végrehajtható határozatokban foglaltaknak
a
nyilvántartáson történő átvezetéséről.
Ha a polgárnak a nyilvántartásban sem lakó-, sem tartózkodási helye nincs
és nem külföldön élő magyar állampolgár, adatait „lakcím nélküliként"
kezeli.
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1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 7.§ (2)
bek. a) pont
Nytv. 7.§ (2) bek. b. pont
Nytv. 7.§ (2) bek. c. pont
Nytv. 7.§ (2).bek. d. pont
Nytv. 7.§ (2) bek. f. pont
Nytv. 7.§ (2) bek. g. pont
Nytv. 24/B. § (1) bek.
Nytv. 24/B. § (2) bek.
Nytv. 30.§ (1) bek.

Nytv.vh. 2.§
Nytv. vh. 9.§ (1) bek.

Nytv. vh. 9.§ (4) bek.
Nytv. vh. 9.§ (2) bek.
Nytv. vh. 9.§ (6)
Nytv. vh. 34.§ (3) bek., 35.§ (3) bek.
Nytv. vh. 35. § (4)
Nytv. vh. 35.§ (2) bek.
Nytv. vh. 37.§ (2) bek.
Nytv. vh. 39.§ (1), (3) bek.
Nytv. vh. 41.§
Nytv. vh. 45.§ a) pont, 46.§ (1) bek.
16/2007. (III.13.) IRM-MeHVM együttes
rend. 2.§ (2) bek.
Nytv. vh. 21.§ (10) bek.

Nytv.vh. 35.§ (1) bek.

A személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait,
intézkedik az okmány kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő
átadásról.

1992. évi LXVI. tv. (Nytv.) 7/A. § (1)
bek. a) pont

A személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első
fokon jár el; dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról,
kiadásának megtagadásáról, a személyazonosító igazolvány
visszavonásáról.

168/1999. (XI.24.) Korm. rend. (Korm.
rend.) 2. § (1) bek., 3. § a) pont

Dönt a talált személyazonosító igazolvány visszaadásáról.
Továbbítja a központi szervnek a személyazonosító igazolvány
kitöltéséhez szükséges adatokat.
Intézkedik az adatváltozásnak, adatjavításnak a személyi adat és
lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről.
A személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása,
megsemmisülése és megtalálása bejelentésének tényét haladéktalanul
átvezeti a nyilvántartáson.
A személyazonosító igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról,
megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról
szóló
bejelentésről felvett
jegyzőkönyvet továbbítja a központi szervnek.
Értesíti a személyazonosító igazolvány találásáról, elvesztéséről,
eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, leadásáról, visszavonásáról és
megsemmisítéséről a központi szervet.
Kezeli a személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával,
visszavonásával, valamint leadásával kapcsolatos alapiratokat, továbbá
gondoskodik a törvényben meghatározott iratok továbbításáról.
Ideiglenes személyazonosító igazolványt ad ki, ha a jogosult nem
rendelkezik útlevéllel, vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel és az
állandó személyazonosító igazolvány érvényességi ideje lejárt,
adatváltozás történt, vagy az igazolványt eltulajdonították, elvesztette vagy
az megsemmisült, továbbá ha az állandó személyazonosító igazolvány
átmenetileg nem adható ki.
Előállítja az állandó személyazonosító igazolvány kiadására szolgáló
kérelmet.
A jogosultról arcképmás felvételt készít a személyazonosító igazolvány
iránti kérelem előterjesztésekor.
Írásképtelen kérelmező esetében a kérelmen ezt a tényt "írásképtelen"
bejegyzéssel feltünteti.
Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a
kérelmező jogosultságát, személyazonosságát, állampolgárságát és a
fényképnek az azonosítására alkalmasságát ellenőrzi, adatokat egyeztet.
Újszülött esetében az igazolványt az anyakönyvvezető által továbbított
adatok alapján adja ki.
Az adategyeztetést a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt
adatokkal —a központi szerv közreműködésével — is elvégzi.
A személyazonosító igazolványt a személyi adat és lakcímnyilvántartásból
átvett személyi adatokkal állítja ki.
Amennyiben az adategyeztetéskor a személyi adat és lakcímnyilvántartás
adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival,
vizsgálni kell az eltérés okát és indokolt esetben a nyilvántartás adatait az
anyakönyvi okiratok alapján helyesbíteni kell.
Kérelemre az ügy iratait haladéktalanul átteszi a lakó- vagy tartózkodási
hely szerinti ill. körzetközponti jegyzőnek.
Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmet az
igazolvány kiadásával teljesíti.
Az állandó személyazonosító igazolványt — a kérelmező választása szerint

Korm. rend. 3. § b) pont
Korm. rend 3. § d) pont

25

Korm. rend 3. § e) pont
Korm. rend 32. § (3) bek., 32/A. § (3) bek.
Korm. rend. 32/A. § (5) bek.
Korm. rend. 3. § g) pont
Korm. rend. 3. § h) pont
Korm. rend 12. § a) és b) pont

Korm. rend. 15. § (2) bek.
Korm. rend. 17. § (1) bek.
Korm. rend. 17. § (3) bek.
Korm. rend. 23. § (1) bek.
Korm. rend. 23. § (1) bek.
Korm. rend. 23. § (2) bek.
Korm. rend. 23. § (3) bek.
Korm. rend. 23. § (4) bek.

Korm. rend. 23. § (5) bek.
Korm. rend. 25. § (1) bek.
Korm. rend. 25. § (2) bek.

- postai úton kell továbbítani, vagy az okmányirodában kell átadni a
kérelmező részére. Ideiglenes személyazonosító igazolvány esetén az
állandó igazolvány az okmányirodában kerül átadásra.
A személyesen át nem vett állandó személyazonosító igazolványokat — az
átvételre való felhívást követően- a kiállítástól számított egy év elteltével
megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartáson való
feltüntetéséről.
Az állandó személyazonosító igazolvány kiadását a jogszabályban
meghatározott esetekben határozatban megtagadhatja.
A magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett és menekült jogállású
személy személyazonosító igazolványát határozattal visszavonja, ha azt
jogosulatlanul használták fel, vagy meghamisították, illetve a jogosultság
megszűnését követően azt az igazolvány elvételére jogosult hatóságnak
nem adták át.
Közbenső intézkedésként a jogszabályban meghatározott esetekben
ideiglenes személyazonosító igazolványt ad ki.
Kicseréli a személyazonosító igazolványt a jogosult bejelentése alapján
vagy hivatalból, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy gyártáshibás.
A személyazonosító igazolványba kizárólag jogszabály által meghatározott
adatokat jegyez be.
A jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén visszaadja a talált
személyazonosító igazolványt.
A talált személyazonosító igazolványt postai úton megküldi az arra
jogosultnak. Ha azt a találásról számított egy év eltelte után sem veszik át,
gondoskodik annak megsemmisítéséről és e ténynek a személyazonosító
igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről .
A leadott ideiglenes személyazonosító igazolványt a leadástól számított 30
napon belül megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban
való feltüntetéséről.
Az átlyukasztással (és könyv formátumú okmány esetén az adatoldalakon
elhelyezett „érvénytelen" bélyegzőlenyomattal) érvénytelenített állandó
személyazonosító igazolványt — ilyen irányú kérelem esetén —a polgár
részére visszaadja.
Az elhalt állandó személyazonosító igazolványát a hozzátartozó ilyen
irányú kérelme esetén — érvénytelenítve- vissza kell adni.
Gondoskodik az adatvédelem és az adat biztonsági szabályok betartásáról,
a polgár kérelmére nyilvántartott adatairól tájékoztatást ad, kivéve amelyik
tájékoztatást törvény kizárja.
A személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadásával és annak
visszavonásával kapcsolatos iratokat a határozat jogerőre emelkedésétől
számított egy évig őrzi, azt követően az iratkezelésre irányadó
jogszabályok szerint selejtezi.
Végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány
kitöltésével, nyilvántartásával és a kézbesítéssel kapcsolatos feladatokat.
Hatósági igazolvánnyal összefüggő jogszabály által felsorolt eljárásokban
első fokon jár el és adja át a hatósági igazolványt a nyilvántartásba vételre,
illetve a lakcímbejelentésre irányuló eljárás során és az állandó
személyazonosító igazolvány egyidejű kiadása esetén.
Dönt a hatósági igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról,
valamint a hatósági igazolvány cseréjéről és visszavonásáról.
Végzi a hatósági igazolvánnyal összefüggő ügyintézés során
tapasztalt, vagy a polgár által bejelentett, igazolt adatváltozásnak, hibás
adat kijavításának
a
személyiadat- és lakcímnyilvántartáson
történő átvezetésével kapcsolatos feladatokat.
Kezeli a hatósági igazolvány kiadásának megtagadásával
kapcsolatos alapiratokat.
Gondoskodik a hatósági igazolvány kiadása, visszavonása, leadása,
elvesztése, megsemmisülése és találása tényének az
okmánynyilvántartáson történő átvezetéséről.
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Korm. rend. 25. § (4) bek.

Korm. rend. 26. § (1) bek.
Korm. rend 26. § (2) bek.

Korm. rend. 27. § (1) bek.
Korm. rend. 29. §
Korm. rend. 30. §
Korm. rend. 33. § (2) bek.
Korm. rend. 33. § (3) bek.

Korm.rend. 34. § (4) bek.
Korm. rend. 34. § (5) bek.

Korm. rend. 34. § (6) pont
Korm.rend. 40. § , 42. §
Korm. rend. 43. §

Nytv. 7/A. § (1) bek.b) pont
Nytv. vh. 17.§ (1) bek. , 18. § (6) bek. c)
és d) pontja
Nytv. vh. 17.§ (2) bek. a.) pont
Nytv. vh. 17. § (2) bek. b.) pont

Nytv. vh. 17. § (2) bek. c.) pont
Nytv. vh. 17. § (2) bek. d.) pont

A polgár kérelmére új hatósági igazolványt állít ki, ha a korábban
kiadott igazolványt a polgár elvesztette, az megsemmisült v.
megrongálódása miatt használhatatlanná vált.
A külföldről hazatérő magyar állampolgár, valamint a bevándorolt, a
menekült és a letelepedett jogállású személyek nyilvántartásba vételéről
hatósági igazolványt ad ki.
Bevonja a személyi azonosítóról kiállított hatósági igazolványt ha a
magyar állampolgár külföldi letelepedés szándékával elhagyja a
Magyarország területét.
A lakcímbejelentésről a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági
igazolványt kiállítja és kézbesíti a polgár részére.
Adatváltozásnak nem minősülő lakcímadat változás esetén kérelemre
hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére.
Ellátja a személyazonosításra szolgáló illetve jogosultságot igazoló
okmányok kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési
feladatokat.

Nytv. vh. 19. §
Nytv. vh. 21.§ (1)-(2)
Nytv. vh. 21. § (3) bek.
Nytv. vh. 29. § (2) bek.
Nytv. vh. 37. § (1) bek.
Nytv. 7/A. § (1) bek. c) pont

Útlevél
Részt vesz közreműködőként az útlevélhatóságok feladatainak
ellátásában.
Átveszi a magánútlevél kiadására irányuló kérelmet.

101/1998.(V. 22.) Korm.rendelet 7. §
101/1998.(V. 22.) Korm.rendelet 7. § (2)
bek. a) pont
101/1998.(V. 22.) Korm.rendelet 7. § (2)
bek. b) pont
101/1998.(V. 22.) Korm.rendelet 7. § (2)
bek. c) pont
101/1998.(V. 22.) Korm.rendelet 7. § (2)
bek. d) pont
101/1998.(V. 22.) Korm.rendelet 7. § (2)
bek. e) pont

A jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi a kérelmező személyi adatait
és útlevélhez való jogosultságát.
A kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó
kérelmet állít elő.
A kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és
csatolt mellékleteit megküldi a Hivatalnak.
Az új okmány személyes átvétele esetén, illetve ha a postai úton
továbbított okmányt az ügyfél nem vette át, gondoskodik az okmány
ügyfélnek történő átadásáról és e tény nyilvántartásban történő
rögzítéséről.
Gondoskodik a postai úton továbbított és át nem vett okmányok 101/1998.(V. 22.) Korm.rendelet 7. § (2)
megőrzéséről, majd a Hivatalnak selejtezés céljából történő bek. f) pont
megküldéséről.
Gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről.
101/1998.(V. 22.) Korm.rendelet 7. § (2)
bek. g) pont
Kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését. 101/1998.(V. 22.) Korm.rendelet 7. § (2)
bek. h) pont
Előállítja a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet és 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 13.§ (2),
azt elektronikus úton, valamint a formanyomtatványt és a kinyomtatott (4)
kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket megküldi a Hivatalnak.
bek.
Elismervényt állít ki az úti okmány iránti kérelem, illetve az új úti okmány 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 13. § (3)
átvételekor leadott úti okmány átvételéről, valamint a kérelmező kérésére bek.
a leadott útlevelet érvénytelenítve visszaadja, illetve a Hivatal útján
intézkedik a vissza nem adott útlevél megsemmisítéséről.
Az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező jogosultságát, 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 19. § (1)
személyazonosságát és állampolgárságát ellenőrizni kell, továbbá bek.
vizsgálni kell, hogy az arcképmás személyazonosításra alkalmas-e,
illetőleg a kérelmező azonos-e a fényképen levő személlyel.
Az útlevél elvesztésének, ellopásának vagy megsemmisítésének 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (4)körülményeiről, illetve az útlevél megtalálásról szóló bejelentésről (5)
jegyzőkönyvet vesz fel, és a bejelentésről haladéktalanul értesíti a bek.
Hivatalt.
Átveszi a leadott ideiglenes magánútlevelet, illetve a visszavont útlevelet. 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25. § (4)
bek.
A jogosult halála esetén a még le nem járt érvényességi idejű úti okmányt 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25. §
a hozzátartozó ilyen irányú kérelme esetén — azt érvénytelenítve — (5)-(6) bek.
visszaadja.
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Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni, mely 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 25. § (6)
érvénytelenített úti okmányt kérelemre vissza kell adni.
bek.
A törvényben meghatározott adatokról, illetve ezek változásáról 1998. évi XII. törvény 24/A. § (2) bek.
elektronikus úton értesíti a központi adatkezelő szervet.

A körzetközponti jegyző ipari és kereskedelmi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei
Egyéni vállalkozói igazolvány
Minden, az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésére irányuló
szándékáról szóló bejelentést személyesen kezdeményező és
ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél számára ingyenesen
ügyfélkaput hoz létre..
Az igazolvány kiállítására és kiadására irányuló eljárás során,
amennyiben az ügyfél a kérelmet személyesen nyújtja be, a
vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozói
nyilvántartásban.
ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki,
haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus
rendszeren keresztül - a megállapításukhoz szükséges adatoknak az
illetékes hatósághoz történő továbbítását követően - beszerzi az
egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai
számjelét, és ezt követően az egyéni vállalkozónak a 11. §-ban
meghatározott adatait haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja a
nyilvántartást vezető szervhez.
Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének
- ha az az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele, hogy az
egyéni vállalkozó igazolványát személyesen vagy postai úton leadja.
Az igazolványt az igazolvány beérkezésének napján érvényteleníti és
ennek tényét bejegyzi a nyilvántartásba.
Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét
szüneteltetni kívánja, köteles azt a változás-bejelentési űrlapon a
nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon bejelenteni, amely a
szünetelés tényét és kezdő időpontját az egyéni vállalkozók
nyilvántartásába bejegyzi. A szünetelés kezdő napja a bejelentést
követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről
haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot, a
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási
szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot..
Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára egyéni vállalkozói igazolványt
(a továbbiakban: igazolvány) állít ki.
Az át nem vett igazolványokat - a sikertelen kézbesítést követően az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti
Az igazolványt határozattal visszavonja, ha a vállalkozó egyéni
vállalkozói tevékenységre való jogosultsága az egyéni vállalkozókról
és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19. § (1) és (2)
bekezdés alapján megszűnt..
Az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának időtartama alatt
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására való jogosultság feltételei fennállnak e.
Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy
folytatását kizáró ok áll fenn,
b) ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az
egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység
folytatása vagy megszüntetése iránt,
c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen,
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2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) b.pont

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 8. §

2009. évi CXV. törvény 7. § (2)

2009. évi CXV. törvény 14. § (2)

2009. évi CXV. törvény 18. §. (2)

2009. évi CXV. törvény 10. § (1),
66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 2. § (2)
66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 11. §
66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 7. §

308/2009. (XII.28).Korm. rend. 3. § (2)
2009. évi CXV. törvény 19. § (3).

Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy 2009. évi CXV. törvény 19/A. §. (3)
folytatásának akadálya merül
fel, és az elhárítható, – a 19. § (3)
bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel –
felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt
hárítsa el.
Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdés
szerint jár el.
Az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre 2009. évi CXV. törvény 19/A. §. (4)
gyakorlását megtiltja, amennyiben az az Evectv-ben vagy más
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság
felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a
megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység
gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást
vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli
az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése 2009. évi CXV. törvény 19. § (2) a)
alapjául szolgáló tényről az egyéni vállalkozói tevékenység
megszüntetése, az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenné vagy
korlátozottan
cselekvőképessé
válása,
illetve
halála
esetén elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet.

A körzetközponti jegyző közlekedési ágazaton belüli feladat-és hatáskörei
Járművezetői engedély és járműokmányok
Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása,
érvényesítése, cseréje és pótlása iránti kérelem adatait. Gondoskodik
a kérelem teljesítéséről, az engedély kiadásáról.
A törzskönyv kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem
alapján intézkedik a törzskönyv kiállítására és kiadására.
Ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány
kiállításával, cseréjével, pótlásával és átadásával kapcsolatos
feladatokat.
Ellátja a közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési
feladatokat.
Átvezeti a nyilvántartáson a jogszabályban megjelölt adatokat és
adatváltozásokat
Továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés
és az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat.
Gondoskodik az engedély visszavonásáról, bevonásáról, a jármű
forgalomból történő kivonásáról, valamint az ezekkel a feladatokkal
összefüggő adatok nyilvántartásba történő vezetéséről.
Az előző pontban meghatározott feladatok ellátása céljából kezeli az
engedély-nyilvántartásban szereplő, jogszabályban meghatározott
adatokat, a jármű azonosító adatát, a járműtulajdonos (üzembentartó)
jogszabályban meghatározott adatait, továbbá a járművezető
közlekedésbiztonsági alkalmatlanságára vonatkozó adatokat. Ezeket
az adatokat a jogerős hatósági határozat nyilvántartásba történő
bejegyzésétől számított egy évig kezelheti.
Gondoskodik a nyilvántartás számára továbbított adatok
helyességéről, időszerűségéről, valamint utólag felfedett adathibáról
és a helyes adatokról értesíti a nyilvántartót.
Ellátja a Kknyt.-ben meghatározott adatkezelési és hatósági
feladatokat.
A bíróság értesítése alapján gondoskodik a járművezetéstől eltiltás
esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról..
Végrehajtja a járművezetéstől eltiltást a jogerős határozatot hozó
szabálysértési hatóság, illetve bíróság értesítése alapján.
Ideiglenes vezetői engedélyt állít ki a vezetői engedély eltűnése,
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1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.) 5.§ (1) bek. a)
pont
Kknyt.5.§ (1) bek. b) pont
Kknyt.5.§ (1) bek. c) pont
Kknyt.5.§ (1) bek. d) pont
Kknyt.5.§ (1) bek. e) pont
Kknyt.5.§ (1) bek. f) pont
Kknyt.5.§ (1) bek. h) pont
Kknyt. 15/A. § (1) - (2)bek.

Kknyt. 28.§
Kknyt. 3.§
1979. évi 11.tvr. 70.§ (4) bek.
1999. évi LXIX. törvény 117.§
326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet (Korm. rendelet)

megsemmisülése, megrongálódása esetén, valamint a jártassági 11.§ (1) bek.
feltételhez kötött kategória megszerzéséhez a vezetői engedély
kiadásáig.
Ideiglenes vezetői engedélyt állít ki kérelemre a legfeljebb hat Korm. rendelet 11. § (2) bek.
hónapra kiszabott kategóriától vagy járműfajtától való eltiltás esetén.
Megtagadja a vezetői engedély kiállítását azon kérelmezőnek, akinek Korm. rendelet 19. § (7) bek.
a vezetői engedélyét egy másik tagállamban korlátozták,
érvénytelenítették, visszavonták vagy a vezetési jogosultságát
felfüggesztették.
Honosítás során a harmadik ország által kiállított vezetői engedélyt a Korm. rendelet 20.§ (2) bek.
magyar vezetői engedély kiadásakor bevonja és a Hivatalnak
megküldi, amelyet viszonosság vagy nemzetközi szerződés alapján a
kiállító hatóságnak az továbbít.
Az EGT tagállamok által kiállított vezetői engedélyt a magyar Korm. rendelet 21. § (1) bek.
vezetői engedély kiadásakor bevonja és a Hivatalnak megküldi.
Magyar állampolgár külföldi vezetői engedélyét az eljárása során Korm. rendelet 22.§ (1) bek.
bevonja és megküldi a Hivatalnak.
Kiadja, érvényesíti vagy cseréli, illetve megrongálódás, eltűnés Korm. rendelet 23.§ (1) bek.
esetén pótolja a vezetői engedélyt, a nemzetközi vezetői engedélyt,
valamint az ideiglenes vezetői engedélyt.
Megtagadja a vezetői engedély kiállítását, vagy a már kiadott vezetői Korm rendelet 23.§ (2) bek.
engedélyt visszavonja, ha megállapítja, hogy a kérelmező már
rendelkezik vagy a kérelem beadásakor már rendelkezett más EGTállam hatósága által kiadott vezetői engedéllyel.
Előállítja a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet Korm rendelet 24. § (4) bek.
és a kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról arcképmás
felvételt készít.
A vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmező Korm rendelet 22. § (7) bek.
jogosultságát és személyazonosságát ellenőrzi, valamint a kérelem
adatait egyezteti az okmányok és a bemutatott okiratokban szereplő
adatokkal.
A személyi azonosítót a külön jogszabály hatálya alá tartozó Korm rendelet 24. § (12) bek.
személyek esetében az azt igazoló és az ügyfél által bemutatott
okmány alapján ellenőrzi.
Haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, Korm rendelet 26. § (2) bek., 27.§ (2), (3) bek.
megsemmisülése és megtalálása tényének a nyilvántartáson történő
átvezetéséről.
A
vezetői
engedély
elvesztéséről,
eltulajdonításáról,
BM Korm rendelet 27. § (4) bek.
megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet
okmánytári alapiratként a Hivatalnak továbbítja.
Az egészségi alkalmassággal kapcsolatos korlátozásokat az orvos
BM Korm rendelet 29. § (2) bek.
által kiállított, az ügyfél által bemutatott „alkalmassági vélemény"ben meghatározott kód alapján jegyzi be a vezetői engedélybe.
A közlekedési hatóság jogerős határozata alapján a nyilvántartásba
BM Korm rendelet 30.§ (1) bek.
bejegyzi a pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi
idejét.
Hitelesített kivonatot állít ki a vezetői engedély cseréjével
BM Korm rendelet 30.§ (3) bek.
egyidejűleg
a
korábbi
vezetői
engedélybe
bejegyzett
pályaalkalmassági minősítés engedély nyilvántartásban szereplő
adatáról.
A kiállítástól számított 1 évig őrzi a postai úton át nem vett vezetői
BM Korm rendelet 31. §
engedélyt, majd ezt követően a Hivatalnak megsemmisítésre
megküldi.
A vezetői jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozzaBM
a Korm rendelet 36.§ (1) bek.
közúti közlekedésben járművezetőként történő részvételt a
jogszabályban meghatározott esetekben.
Határozatot hoz a vezetési jogosultság szünetelésének elrendeléséről,
BM Korm rendelet 36.§ (7) bek.
annak nyilvántartásba vételéről, a vezetői engedély visszavonásáról,
valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély
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bevonásáról.
Határozatban kötelezi az ügyfelet a vezetői engedély leadására, BM
ha Korm rendelet 36.§ (9) bek.
annak helyszíni elvételére korábban nem került sor.
A határozat meghozatalával egyidejűleg nyilvántartásba vesziBM
a Korm rendelet 36.§ (9) bek.
vezetői engedély visszavonását, bevonását és a vezetői jogosultság
szünetelését.
Visszaadja a vezetői engedélyt az ügyészség értesítése alapján,
BM Korm rendelet 36.§ (8) bek.
ennek és a vezetési jogosultság folytatásának tényét a
nyilvántartásba bejegyzi és erről az eljáró hatóságot értesíti, ha a
visszavonás alapját képező cselekmény miatti eljárás még
folyamatban van.
A járművezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli, haBM
a Korm rendelet 37.§ (1)
járművezetéstől eltiltás csak meghatározott kategóriára vagy
járműfajtára terjed ki és ennek során az eltiltással nem érintett
kategóriára, járműfajtára érvényesített okmányt ad ki.
A járművet forgalomba helyezi a jogszabályban előírt feltételek Korm rendelet 42.§ (2),(3) bek.
megléte esetén.
A jármű forgalomba helyezése során ellátja a nyilvántartásba Korm rendelet 42.§ (7) bek.
vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, illetve a regisztrációs
matrica kiadásával kapcsolatos feladatokat.
A jármű ideiglenes forgalomba tartásának engedélyezése során Korm rendelet 42.§ (8) bek.
ellátja az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az „E" betűjelű
ideiglenes rendszámtábla kiadásával kapcsolatos feladatokat.
A külföldi hatóság által kiállított forgalmi engedélyeket és hatósági Korm rendelet 42.§ (11) bek.
jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja és a keletkezett
alapirattal a Hivatalnak megküldeni.
A külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése előtt Korm rendelet 43. § (1) bek.
származás-ellenőrzés kezdeményezése nyilvántartásba vétellel.
A jármű származásának ellenőrzése során a járműokmányban és Korm rendelet 43. § (4) bek.
okiratban szereplő adatokat elektronikus úton megküldi a Hivatalnak
ellenőrzés elvégzése érdekében.
A forgalomba helyezése során a külföldi okmányokat és hatósági Korm rendelet 43. § (6) bek.
jelzéseket bevonja és a keletkezett alapirattal a Hivatalnak megküldi.
A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű Korm rendelet 45 § (1), (2) bek.
forgalomba helyezésére induló eljárás során a SIS adatai alapján
ellenőrzi, hogy a járműhöz, valamint a jármű hatósági engedélyéhez
és hatósági jelzéséhez kapcsolódik-e figyelmeztető jelzés. Találat
esetén haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.
A jármű forgalomba helyezésére irányuló kérelmet elutasítja az Korm rendelet 45. § (3) bek.
eljáró hatóságnak a jármű, a külföldi hatósági engedély és a külföldi
hatósági jelzés lefoglalásáról szóló értesítése alapján.
A jármű forgalomba helyezését, illetve a forgalomban való további Korm rendelet 49.§ (1) bek.
részvételét - a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását határozattal megtagadja, ha a jármű tulajdonjogát és származását
hitelt érdemlően nem igazolják.
Bűncselekményre utaló körülmények esetében a törzskönyv és a Korm rendelet 49.§ (2) bek.
forgalmi engedély kiadását megtagadó határozatot megküldi a
kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
rendőrkapitányságnak.
Nyilvántartásban rögzíti a jármű eredetvizsgálatának eredményét.
Korm rendelet 52.§ (5) bek.
Ellenőrzi a jármű előzetes eredetvizsgálatának meglétét, eredményét, Korm rendelet 52.§ (6) bek.
valamint annak érvényességi idejét.
Igazgatási szolgáltatási díj ellenében kiadja a rendszámtáblát az Korm rendelet 53.§ (1) bek.
ügyfélnek .
Az új típusú rendszámtábla kiadásával egyidejűleg ellátja a Korm rendelet 55 § (1) és (4) bek.
regisztrációs matrica kiadásával kapcsolatos feladatokat.
Engedélyezi a regisztrációs matrica utángyártását.
Korm rendelet 56 § (1) bek.
„B", illetve „D" típusú frsz. engedélyezve" záradékot jegyez be a Korm rendelet577. § (5) bek.
forgalmi engedély hivatalok feljegyzések rovatába és a
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nyilvántartásba.
Engedélyezi a rendszámtáblák típusai közötti váltást a jogszabályban
meghatározottak szerint.
A korábban kiadott rendszámtáblát az új rendszámtábla kiadásával,
illetve a jármű végleges kivonásával egyidejűleg bevonja és
gondoskodik a bevont rendszámtáblák selejtezéséről.
Engedélyezi a sorozatban előállított rendszámtábla egyénileg
kiválasztott rendszámtáblává történő átminősítését; az egyénileg
kiválasztott, illetve az egyedileg előállított rendszámot a jogosított
tulajdonában, illetve tartós használatában lévő más járműre való
átszerelését.
Kiadja az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát az önjáró
munkagépre és kérelemre arra a járműre, amely forgalmi
engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva és a
forgalomba történő ideiglenes részvétele indokolt, továbbá az
elveszett rendszámtábla ideiglenes pótlására.
Magyarországra harmadik országból importált szállítóeszközön
behozott járműre E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és ideiglenes
forgalomban tartási engedélyt ad ki.
Engedélyezi a megrongálódott, elhasználódott rendszámtábla
utángyártását.
Kérelemre E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adhat ki az
utángyártott rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb 30 napos
érvényességgel.
Az új típusú rendszámtábla utángyártását a forgalmi engedélyben
szereplő regisztrációs matrica vonalkódja, valamint az ügyfél
nyilatkozata alapján engedélyezi.
Bejelentést követően haladéktalanul gondoskodik a hatósági jelzés
elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés tényének a
nyilvántartáson történő átvezetéséről.
A hatósági jelzés megtalálásának tényét a nyilvántartáson
haladéktalanul átvezeti.
A
hatósági
jelzés
elvesztéséről,
eltulajdonításáról,
megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról szóló jegyzőkönyvet
okmánytári alapiratként továbbítja a Hivatalnak.
Címkével igazolja a jármű közúti forgalomban történő részvételének
műszaki alkalmasságát.
A hátsó rendszámtáblára elhelyezi a címkét, illetve a címke
sorszámát a forgalmi engedélybe bejegyzi.
A forgalmi engedély cseréjekor az új típusú forgalmi engedélybe a
címke sorszámát, a lejárati hónapot, valamint napot bejegyzi, és a
bejegyzést lebélyegzi.
A járműkísérő lapot a nyilvántartásba vételt követően, kitöltve
visszaadja az ügyfélnek.
A jármű első forgalomba helyezése során törzskönyvet ad ki annak,
aki a jármű tulajdonjogát igazolja.
Intézkedik az új törzskönyv kiállításáról, a korábbi törzskönyv
visszavonásáról és érvénytelenítéséről, valamint a keletkezett iratok
Hivatalnak történő megküldéséről.
A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsemmisülésekor
annak sorszámáról értesíti a Hivatalt.
Az át nem vett törzskönyvet az okmány kiállításától számított 1 évig
megőrzi, ezt követően megsemmisítés céljából a Hivatalnak
megküldi.
Forgalomból végleg kivont jármű törzskönyvét érvényteleníti.
A tulajdonjog-változást nyilvántartásba veszi, melyről törzskönyvet
állít ki.
Nyilvántartásban nem szereplő a bejelentést elmulasztó korábbi
tulajdonos(ok) tulajdonjogát a törzskönyv kiállítása nélkül bejegyzi a
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Korm rendelet 57. § (7) bek.
Korm rendelet 57. § (8) bek.
Korm rendelet 58. § (3) és (5) bek.

Korm rendelet 63. § (2) bek. e) pont

Korm rendelet 63. § (3) bek.
Korm rendelet 75. § (1) bek.
Korm rendelet 75. § (3) bek.
Korm rendelet 75. § (6) bek.
Korm rendelet 75. § (8) bek.
Korm rendelet 75. § (10), (11) bek.
Korm rendelet 75. § (12) bek.
Korm rendelet 76. § (3) bek.
Korm rendelet 76. § (4) bek.
Korm rendelet 76. § (5) bek.
Korm rendelet 80. § (1) bek.
Korm rendelet 81. § (1) bek.
Korm rendelet 81. § (3) bek.
Korm rendelet 83. § (1) bek.
Korm rendelet 84. § (2) bek.
Korm rendelet 85. §
Korm rendelet 87 § (1) bek.
Korm rendelet 87. § (2) bek.

nyilvántartásba.
A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi
engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás meglétét vagy a jármű műszaki alkalmasságát.
Ezt a tényt a bemutatott forgalmi engedélybe jelöli és az ügyfelet
hiánypótlásra szólítja fel.
Kiadja az állandó és az ideiglenes forgalmi engedélyt, valamint a
lassú jármű, annak pótkocsija, valamint a négykerekű segédmotoros
kerékpár igazolólapját, illetve a jogszabályban meghatározott
adatváltozásokat bejegyzi a forgalmi engedély „Hivatalos
feljegyzések" rovatába, illetve a járműnyilvántartásba.
A forgalmi engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése és
megtalálása esetén a bejelentést követően haladéktalanul
gondoskodik
az
okmány
elvesztése,
eltulajdonítása,
megsemmisülése, illetve megtalálás tényének a nyilvántartáson
történő átvezetéséről.
A
forgalmi
engedély
elvesztéséről,
eltulajdonításáról,
megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet
okmánytári alapiratként továbbítja a Hivatalnak.
Az üzembentartó kérelmére a járműnyilvántartásba bejegyzi a
megkülönböztető, illetve a figyelmeztető jelzést adó készülék
felszerelésének és leszerelésének tényét, illetve a jogszabályban
felsorolt adatokat.
A járműnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi
engedély „Hivatalos feljegyzések" rovatába bejegyzi a Műszaki
Adatlap „Záradék" rovatában feltüntetett, a jármű jellemzőire
vonatkozó adatokat.
A
négykerekű
segédmotoros
kerékpárok
esetében
a
járműnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély
„Hivatalos feljegyzések" rovatába bejegyzi forgalmazási korlátozás
tényét és jogosítottját.
Kiadja az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt.
Határozattal visszavonja az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt
és hatósági jelzését.
Intézkedik az ellenőrző hatóság által helyszínen elvett hatósági
engedély, jelzés határozattal történő bevonására, illetve
visszavonására.
Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonásáról, illetve
visszavonásáról rendelkező határozat egy példányát a Hivatalnak
megküldi.
Kérelemre a járműnyilvántartásban való bejegyzéssel intézkedik a
jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról.
A jármű ideiglenes kivonása esetén a kérelemben meghatározott
időtartamra, de legfeljebb 6 hónapra a rendszámtáblán lévő címke
érvénytelenítése nélkül bejegyzi a kivonás időtartamát a
járműnyilvántartásba és a forgalmi engedély „Hivatalos
feljegyzések" rovatába.
Határozatban dönt a jármű ideiglenes forgalomból történő
kivonásáról, amennyiben a jármű forgalmi engedélye nem áll a
kérelmező rendelkezésére.
Hivatalból
elrendeli
a
jármű
forgalomból
történő
kivonását
a
jogszabályban
meghatározott,
kivonási
okot
észlelő
hatóságok
értesítése alapján.
Amennyiben
az
arra
feljogosított
hatóság
a
lefoglalást
a
forgalomból
történő
kivonás
mellőzésével,
illetve
büntetőeljárásban
a
bíróság
a jármű zár alá vételt rendelte el, annak tényét —
az
elidegenítési
és
terhelési
tilalom
egyidejű
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Korm rendelet 87 § (3) bek.

Korm rendelet 88. § (2) bek., 89. § (4) bek.

Korm rendelet 89. § (7) bek., (9)-(10) bek.

Korm rendelet 89. § (11) bek.
Korm rendelet 90. § (1) bek.

Korm rendelet 90. § (2) bek.

Korm rendelet 90. § (3) bek.

Korm rendelet 92. §
Korm rendelet 96. § (8) bek.
Korm rendelet 97 § (2) bek.
Korm rendelet 97 § (3) bek.
Korm rendelet 100. § (1) bek.
Korm rendelet 100. § (2) bek.

Korm rendelet 100. § (3) bek.
Korm rendelet 101. §

Korm rendelet 10. § (2) bek.

bejegyzésével
—
a
nyilvántartásban
rögzíti,
az
ügyfél egyidejű értesítésével.
Késedelmes
bejelentés
esetén
a
tulajdonjogot
bejegyzi
a
nyilvántartásba,
a
forgalmi
engedély,
valamint
a
törzskönyv
kiadására
intézkedik,
egyben
a
szabályszegés
tényéről
értesíti
a
szabálysértési hatóságot.
Jogszabályban meghatározott késedelmes teljesítés esetén a
mulasztási bírság kiszabása érdekében értesíti az illetékes
adóhatóságot..
A jogszabályban meghatározott esetekben hivatalból jár el és kivonja
a járművet a forgalomból
Az eljárást megszünteti, ha az ügyfél a forgalomból történő kivonás
megalapozó okot a határozathozatal előtt, vagy annak jogerőre
emelkedését megelőzően elhárította.
A jármű bontási átvételi igazolás alapján forgalomból történő
végleges kivonás esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából
megküldi a Hivatalnak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét, a
bontási átvételi igazolás sorszámának a járműnyilvántartásban
történő bejegyzésével egyidejűleg egyszerűsített határozattal
visszavonja.
Ha a járműhöz tartozó forgalmi engedély vagy törzskönyv, illetve az
abba tett bejegyzés hamis, hamisított, vagy valótlan tényt, adatot,
jogosultságot tartalmaz, akkor az okmány visszavonásával
egyidejűleg intézkedik a valótlan adatok javítására, az okmány
érvénytelenítését követő selejtezése, valamint a valós adatoknak
megfelelő okmány kiadására.
A
közlekedési
igazgatási
eljárásban
megköveteli
az
ügyféltől
a
jogszabály
mellékletében
meghatározott okmányok bemutatását..
Nyilvántartásba
veszi
a
járműkereskedő
tulajdonszerzését,
azonban
forgalmi
engedélyt
nem
állít
ki
és
a
törzskönyvet
visszavonja.
A
forgalmi
engedély
„Hivatalos
feljegyzések"
rovatában a tulajdonjog változást jelöli.
A jármű forgalomba helyezésével, üzembentartásával kapcsolatos –
kérelemre indult – közlekedési igazgatási eljárás során a közlekedési
igazgatási hatóság a jármű kilométer számláló műszere (km órája)
által jelzett értéket, és a kilométeróra állás rögzítésének időpontját
okirat- annak hiányában az ügyfél nyilatkozata – alapján bejegyzi a
járműnyilvántartásba.
Rögzíti a jogszabályban felsorolt adatokat az engedélynyilvántartásban, valamint a járműnyilvántartásban és a keletkezett
iratokat továbbítja az okmánytárnak.
A hozzá érkezett bejelentést követően haladéktalanul értesíti a
Nyilvántartót az engedély, a járműokmány, a jármű hatósági jelzése
eltűnéséről.
Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását korlátozó
vagy tiltó nyilatkozatát ill. annak viszzavonását — átvezetés céljából
— megküldi a Nyilvántartónak.
Adatszolgáltatáskor vizsgálja az adatszolgáltatás céljának és
jogalapjának megfelelőségét, a kérelem tárgyának azonosításához
elégséges adatok meglété, valamint a külön jogszabályban
meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetésének
igazolását.
Továbbítja az utánképzés elvégzését tanúsító igazolás adatait a
Nyilvántartó részére.
Végzi a határozattal visszavont vezetői engedély átvételét, illetve
visszaadását.
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Korm rendelet 102 § (1) bek.

Korm rendelet 102 § (2) bek.
Korm rendelet 102 § (4)-(5) bek
Korm rendelet 108. § (2) bek.
Korm rendelet 110. § (3) bek.

Korm rendelet 112. §

Korm rendelet 114. § (1) bek.
Korm rendelet 117. § (3) bek.

Korm rendelet 118. § (1) bek.

56/1999. (XII.28.) BM rendelet (BM rend.) 3.§ , 4.§
BM rend. 5. §
BM rend. 10.§ (2) bek.
BM rend. 11.§ (1) bek.

236/2000. (XII.23.) Kormányrendelet 4.§ (3) bek.
Korm. rendelet. 5.§ (1) bek.

Az ügyfél kérelmére haladéktalanul intézkedik a vezetői engedély Korm. rendelet. 5.§ (3) bek.
visszaadására, ha annak jogszabályban meghatározott feltételei
fennállnak.

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa:
Első fokon eljár a parkolási igazolvány kiadásával, cseréjével és
pótlásával kapcsolatosan, találás esetén visszaadja illetve
visszavonja az igazolványt.
Visszavonja a parkolási igazolványt és gondoskodik az ezekkel
összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről.
Értesíti a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervet, mint
nyilvántartót a parkolási igazolvány nyilvántartásának adatairól
Kezeli a parkolási igazolvány nyilvántartásában meghatározott
adatokat.
A parkolási igazolvány nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatást
teljesít.
A parkolási igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a
jogosultról arcképmás felvételt készít.
A jogosult írásképtelensége esetén az „írásképtelen" bejegyzést
feltünteti.
Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült igazolvány visszavonását
bejegyzi a nyilvántartásba és új igazolványt állít ki.
Az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, cseréje és pótlása iránti
kérelmeket igazolvány kiadásával teljesíti.
Az igazolványt kérelem esetén postai úton továbbítja vagy
személyesen átadja.
Az át nem, vett igazolványt a kiállítástól számított egy év elteltével
megsemmisíti és e tényt feltünteti a nyilvántartásban.
A
meghosszabbítás
miatt
kicserélt korábbi igazolványt
visszavonja, aminek tényét a nyilvántartásban rögzíti.
A téves bejegyzést tartalmazó, anyaghibás, megrongálódott,
olvashatatlan igazolványt vagy ha az igazolvány az arckép alapján
nem alkalmas a jogosult azonosítására, illetve ha az abban
feltüntetett adatokban változás következik be kicseréli, aminek
tényét a nyilvántartásban rögzíti.
Azt az igazolványt, amelyet az arra jogosult szerv elvett, ha azzal
maga a jogosult visszaélt, visszavonja, amit a nyilvántartásban
feltüntet.
A talált igazolványt visszaadja a jogosultnak, egyidejűleg
gondoskodik
az
esetleg a nyilvántartásba bejegyzett
visszavonás törléséről.
A talált igazolványt postai úton megküldi az arra jogosultnak. Az
át nem vett igazolványt a találástól számított egy év elteltével
megsemmisíti és ennek tényét a nyilvántartásban rögzíti.
A talált igazolvány körözése esetén intézkedik a körözés
visszavonásáról,
az igazolvány megsemmisítéséről és e ténynek a
nyilvántartásba való rögzítéséről.

1999. évi LXXXIV. tv. ( Kknytv.) 5.§ (1) bek. i)
pontja, 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet
(Korm. rendelet) 3.§ (1) bek.
Kknytv. 5.§ (1) bek. h) pont
Kknytv. 14.§ (2) bek. d) pont
Kknytv. 15/A § (1) bek.
Kknytv. 16.§ (1) bek. b) pont, 24.§ (1) bek.
Korm. rendelet 3. § (6) bek.
Korm. rendelet 3.§ (7) bek.
Korm. rendelet 5. § (2) bek.
Korm. rendelet 6.§ (1) bek.
Korm. rendelet 6.§ (2) bek.
Korm. rendelet 6. § (2) bek.
Korm. rendelet 7. § (4) bek.
Korm. rendelet 7. § (5)-(6) bek.

Korm. rendelet 8. § (4) bek.
Korm. rendelet 10. § (2) bek.
Korm. rendelet 10. § (3) bek.
Korm. rendelet 10. § (4) bek.

Egyéb Okmányirodai feladatok
Az okmányirodai eljárási illetékek megfizetésével és a megfizetés
ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályban részletesen nevesített
feladatokat ellátja.
Regisztrációs szervként végzi az ügyfélkapu regisztrációval
összefüggő ügyfél azonosítását és adatellenőrzését.
Ellátja az Egerszeg Kártya kiadásával kapcsolatos feladatokat
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44/2004. (XII.20.) PM r. 2. § (1)-(4) bek.
193/2005. (IX.22.) Korm. r. 1. § (4) bek. a) pont,
182/2007. (VII.10.) Korm. r. 14. §, 15. §
ZMJVK 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete
az Egerszeg Kártyáról, 5-6. §

A közterületek elnevezése, elnevezések megváltoztatásra irányuló
1990. évi LXV. tv.10.§ (1) h)
kérelmeket, javaslatokat, az Utcaelnevezéseket Előkészítő Szakmai
Bizottság elé terjeszti, előterjesztést készít,
Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 5.§ (2) b) pont
az oktatási igazolványok megszemélyesítésével, a gyártás, előállítás
koordinációjával, a terjesztéssel és a logisztikával kapcsolatos
adatfeldolgozói feladatokat a KEK KH látja el.

-

A Közigazgatási Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat
lép:

KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY
Anyakönyvi csoport:
- vezeti a születési, házassági, élettársi és halotti anyakönyveket,
lefolytatja a bejegyzéseket megelőző szükséges eljárásokat, teljesíti
az előírt adatszolgáltatásokat
- intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyeket
- közreműködik – igény szerint – a családi események társadalmi
megünneplésében
- az elhalt átadott személyi azonosítóját és lakcímét igazoló
hatósági igazolványát érvényteleníti, majd a személyazonosításra
alkalmas okmányokkal együtt továbbítja a haláleset helye szerint
illetékes körzetközponti feladatokat ellátó jegyzőnek.
Letelepedett és menekült státusszal nem rendelkező, nem magyar
állampolgár elhalt úti okmányában lévő magyar vízumot és a
tartózkodási jogosultságot érvényteleníti.
- a lezárt alap- és utólagos bejegyzést jogszabályban előírt
esetekben kijavítja, vagy kiegészíti.
- jegyzőkönyvet vesz fel a házassági, élettársi szándék
bejelentéséről és közreműködik a házasságkötéseknél
- a külföldön történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány iránti
kérelmet átveszi és továbbítja az illetékes közigazgatási hivatalnak
- intézi a névviseléssel kapcsolatos ügyeket, továbbá teljesíti a
házassági névviselés módosítása iránti kérelmet, valamint átveszi a
névváltoztatási kérelmet és továbbítja az anyakönyvi ügyekért
felelős miniszterhez.
- elvégzi a születés, házasságkötés és haláleset utólagos és újból
való anyakönyvezését, teljesíti az adatszolgáltatást
- az ügyfél kérelmére vagy hivatalból megindítja a hazai
anyakönyvezésre irányuló eljárást
- anyakönyvi kivonatot, másolatot, értesítőt és hatósági
bizonyítványt állít ki
- nyilvántartást vezet az apa adatai nélkül anyakönyvezett
születésekről, a nyilvántartást félévenként ellenőrzi, a hiányzó
adatok beszerzésére az anyát vagy az ügyben eljáró gyámhatóságot
ismételten felhívja. Ha a hiányzó adatokat a születéstől számított
három éven belül nem jegyezték be, megkeresi a gyámhatóságot a
képzelt apa adatainak hivatalból történő megállapítására. A
gyámhatóság jogerős határozata alapján képzelt apa adatait jegyzi
be
- jegyzőkönyvbe foglalja a teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozatot
- anyakönyvezi az örökbefogadást, illetve annak megszüntetését
- gondoskodik az anyakönyvi biankó okmányok ASZA rendszeren
keresztül történő megrendeléséről, nyilvántartásba vételéről és
36

1982. évi 17 tvr. 9-13. §, 32-36. §, 41. §, 2009.
évi XXIX tv. 1. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 1. §, 83-84. § 99102/A. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 7. § (1) bek. b) pont
6/2003. (III.7.) BM rendelet 7. § (1) bek. c) pont
1982. évi 17 tvr. 9. § (5) – (6) bekezdés

1982. évi 17 tvr. 14 §.
1982. évi 17 tvr. 15. §, 25. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 35. §, 2009. évi
XXIX tv. 2. §
1982. évi 17 tvr. 23. §
1982. évi 17 tvr. 27-31. §

1982. évi 17 tvr. 37. §, 41. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 99-102/A. §
1982. évi 17 tvr. 39. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 81. §
1982. évi 17 tvr. 40. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 83-84. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 48. § (2) bek., 53. §,
94. §

6/2003. (III.7.) BM rendelet 51. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 77-78. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 89. §

működteti a rendszert
- az anyakönyv pótlása iránt lefolytatja az adatgyűjtést, összeállítja
az anyakönyv tervezetét, kihirdeti a tervezetet, a téves adatfelvételt
kijavítja, a tervezet alapján az új anyakönyvet elkészíti
- az anyakönyvi bejegyzésekről névmutatót vezet
- őrzi a lezárt és hitelesített anyakönyveket, alapiratokat, továbbá
kezeli az anyakönyvi irattárat, valamint elvégzi a selejtezhető iratok
selejtezését, illetve az anyakönyvi irattárból hatóság írásbeli
megkeresésére iratot ad ki.
- elvégzi a személyiadat- és lakcímnyilvántartás rendszerében a
nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek adatainak és
adatváltozásainak átvezetését
- a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt
átadja az újszülött törvényes képviselőjének
- átveszi a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
nyilatkozatot és kérelmet, az állampolgárságról lemondó
nyilatkozatot, illetve az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti
kérelmet és továbbítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
illetékes szervének
- jogszabály által előírt esetben hivatalból kezdeményezi az
állampolgárság igazolását a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal illetékes szervénél *
- előkészíti az állampolgársági eskü- és fogadalomtételeket, teljesíti
a
magyar
állampolgárság
megszerzésével
kapcsolatos
adatszolgáltatásokat. A Központi Okmányirodát értesíti az
állampolgársági eskü/fogadalom tervezett időpontjáról majd
letételéről.
- a honosítási, visszahonosítási okirat megérkezését követően a
polgármester nevében értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü
v. fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.
- előkészíti a határozatot az újszülött gyermekek és a házasságot
kötő fiatal párok támogatására.

6/2003. (III.7.) BM rendelet 90. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 91. §
6/2003. (III.7.) BM rendelet 96-98. §

1992. évi LXVI. tv. 6. §
146/1993 (X.26.) Korm. rendelet 18. §
1993. évi LV. tv. 13. §
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 2. §

6/2003. (III.7.) BM rendelet 18. §
1993. évi LV. tv. 19. §
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 5. §
146/1993. (X.26.) Korm rendelet 21. § (5)
bekezdés
1993. évi LV. tv. 16. § (2) bek.
ZMJVK többször módosított 40/2004. (X.29.) sz.
rendelete

Általános igazgatási csoport:
- kistérségi illetékességgel vezeti az üzletszerű társasházkezelői és
ingatlankezelői tevékenységek nyilvántartását és ezt közzéteszi a PH
honlapján
- megyei illetékességgel engedélyezi az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon értékelő és közvetítői
tevékenységet, ezekről nyilvántartást vezet, és ezt közzéteszi a PH
honlapján
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat,

217/2009. (X.02.) Korm. rendelet 19. §
1993. évi LXXVIII. tv. 64/A-D. §, 217/2009.
(X.02.) Korm. rendelet 2. §

1959. évi IV. törvény (Ptk)., 188-191.§ (Ptk). 26.§
(1), 29.§,
228/2009. (X. 16.) Korm. r.
- a birtokvédelmi beadványban leírtak tisztázására tárgyalást tűz ki, Ptk. 29. §, 2004. évi CXL. tv. 46. § (1)
amelyre idézést küld ki mindazon személyek részére, akiknek
személyes meghallgatása szükséges,
- indokolt esetben helyszíni szemlét tart, melynek időpontjáról az 2004. évi CXL. tv. 49. §
érintetteket értesíti,
Ptk. 29.§
- döntéshozatal előtt megkísérli a felek közötti egyezség 2004. évi CXL. tv. 64. §, 75. §
létrehozását, ha annak jogszabályi feltételei adottak, az egyezséget
jegyzőkönyvbe foglalja és jóváhagyólag záradékolja,
- a tényállás tisztázása után - ha a felek között nem jött létre 1959. évi IV. törvény Ptk. 191.§ (3)
egyezség - dönthet a hasznok, károk, költségek kérdésében,
- lefolytatja a birtokvédelmi végrehajtási eljárásokat,
Ptk. 29.§., 2004. évi CXL. tv. VIII. fejezet
- kistérségi illetékességgel engedélyezi a temetkezési szolgáltatási 1999. évi XLIII. tv. 30. § (5)
tevékenységet, nyilvántartásba veszi a működő temetkezési 145/1999. (X.1.) Korm.rend. 59. §
szolgáltatókat, a nyilvántartást közzé teszi a PH honlapján
- hatósági bizonyítványokat, igazolásokat ad ki,
2004. évi CXL. tv. 83-84. §
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- átveszi, kiadja és értékesíti a talált tárgyakat,
- a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggeszti a hatósági
hirdetményeket, a megkereső szerv felé igazolja a kifüggesztés
időtartamát,
- a termőföldre vonatkozó hirdetményeket közzéteszi az interneten
- kivizsgálja és intézkedik a panaszok és közérdekű bejelentések
ügyében, közreműködik a feladatkörét érintő ügyek interpellációira,
polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői fogadónapokon felmerült
kérdések, panaszok megválaszolásában, illetve elintézésében.

18/1960.(IV.13) Korm.r. 1-2.§ 4.§ (1)
2001. évi CXVI. törvény, 16/2002.(II.18) Korm. r.
2.§ (2)
16/2002. (II.18.) Korm. rendelet
2004. évi XXIX. törvény 141-143.§

-Lefolytatja a szabálysértési eljárásokat:
-intézkedik a hiányos feljelentés kiegészítése iránt,
-ha indokolt meghallgatja az eljárás alá vont személyt, a sértettet és a
tanúkat
-figyelmeztetést, pénzbírságot szab ki, elkobzást rendelhet el,
-gondoskodik a lefoglalt dolgok őrzéséről

1999. évi LXIX. tv. 83.§ a./
1999. évi LXIX. tv.83.§.a./-b./

1999. évi LXIX. tv. 16.§,20.§, 22.§
1999. évi LXIX. tv.80.§, 39/2009. (XII. 22.) PM
rendelet 3.§ (1)
-ha indokoltnak tartja, részt vesz a szabálysértési ügyben tartandó 1999. évi LXIX. tv. 95.§ (7) bek
bírósági tárgyaláson, ezen szándékát előzetesen bejelenti a
bíróságnak.
-az elkobzott dolgokat értékesítésre vagy megsemmisítésre átadja a 39/2009. (XII. 22.) PM rendelet. 6-7.§
Adóosztálynak,
-az elkövetőt a károsult kérelmére kártérítésre kötelezheti,
1999. évi LXIX. tv. 85.§
-pénzbírság megfizetésére vonatkozóan az Sztv-ben meghatározott 1999. évi LXIX. tv., 111.§
végrehajtási intézkedéseket foganatosítja,
-a méltányossági kérelmeket megküldi a Zala Megyei Közigazgatási 1999. évi LXIX. tv.116.§
Hivatal Vezetőjének,
-halasztást vagy részletfizetést adhat a pénzbírság megfizetésére,
1999. évi LXIX. tv. 115.§
- hatósági statisztikát készít, vezeti az adatszolgáltatás alapjául 11/2000. (II. 23.) BM rendelet 32. §
szolgáló nyilvántartást
- adatszolgáltatást végez és lekérdezésre jogosult a Központi 1999. évi LXIX. tv. 27.§, 59/2009. (XI. 3.) IRM
Szabálysértési Nyilvántartásból
rendelet

- Hagyatéki ügyekben:
- a halott-vizsgálati bizonyítvány alapján vagy az öröklésben
érdekelt, vagy a közjegyző megkeresésére leltározza a hagyatékot,
- szükség szerint póthagyatéki eljárást folytat le
- intézkedik az adó- és értékbizonyítvány beszerzése iránt,
- a hagyatéki leltárt az előírt mellékletekkel együtt a közjegyzőhöz
megküldi,
- Ha az örökhagyó kizárólag külföldi állampolgár volt vagy a
magyar állampolgárság mellett külföldi állampolgársággal is
rendelkezett, a jegyző vagy a közjegyző a hagyatéki eljárás
lefolytatásának tényéről az állampolgárság szerinti állam
Magyarországra akkreditált külképviseletét közvetlenül értesíti.
- A hagyatékot leltározni kell, ha
a) a hagyatékban
aa) belföldön fekvő ingatlan van,
ab) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve
szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van,
ac) lajstromozott vagyontárgy van,
ad) a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket
meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy
b) a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján
valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a
hagyaték értékét.
A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is,
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2010. évi XXXVIII. tv. 21.§ (1)
2010. évi XXXVIII. tv. 103.§ (1)
2010. évi XXXVIII. tv.26.§ (1)
2010. évi XXXVIII. tv. 3.§ (1)
2010. évi XXXVIII. tv. 104. § (3)

2010. évi XXXVIII. tv. 20.§

továbbá ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, a 6. §
(1) bekezdés db)-dd) alpontjaiban nevezettek kérelmére leltározni
kell a kérelmező hagyatéki eljárásban való érdekeltségét megalapozó
vagyontárgyat.
A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt
a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és
aa) méhmagzat,
ab) cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú,
ac) cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú,
ad) ismeretlen helyen lévő személy,
ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy
b) csak a Magyar Állam.
A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó
végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte.
- A leltározást a vagyon fekvésének helyén a szemlére vonatkozó
szabályok szerint kell elvégezni, ha
a) az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen,
korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen levő vagy ügyeinek
vitelében akadályozott személy öröklési érdeke veszélyeztetve van,
b) örökösként csak a Magyar Állam érdekelt, vagy
c) a jegyző vagy a közjegyző - az eset arra okot adó körülményeire
figyelemmel és azokat a leltárban feltüntetve - indokoltnak tartja,
vagy
d) helyszíni leltározást az örökösként érdekelt személy, a
végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság
kéri.
- Ha a hagyatéki eljárás lefolytatásához olyan adat vagy irat
szükséges, amellyel bíróság, hatóság, egyéb állami, önkormányzati
szerv vagy az adatot kezelő egyéb szerv vagy személy (a
továbbiakban együtt: megkeresett) rendelkezik, azt a jegyző vagy a
közjegyző megkeresi az adatok átadása, okirat bemutatása vagy
nyilatkozattétel céljából.
- a gyámhivatal megkeresésére leltárt készít a gyámság vagy a
gondnokság alatt állók vagyonáról,
- az örökös kérelmére vagy hivatalból biztosítási intézkedéseket
tehet a hagyaték megőrzése érdekében,

2010. évi XXXVIII. tv. 29.§ (1)

2004. évi CXL. tv. 16. § (1)

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
146. § (3)
2010. évi XXXVIII. tv. 32.§

- Értesíti a jegyzőt, mint gyámhatóságot, ha eljárása során azt 2010. évi XXXVIII. tv. 15.§ (1)
állapítja meg, hogy
a) valamelyik kiskorú vagy gondnokság alá helyezett örökösnek
nincs törvényes képviselője,
b) a meghalt személy gyám vagy gondnok volt és halála folytán a
gyámsága, illetőleg gondnoksága alatt álló személy részére kell
gyámot vagy gondnokot kirendelni,
c) a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy törvényes
képviselője akár a törvény kizáró rendelkezése folytán, akár
tényleges akadály miatt az ügyben nem járhat el,
d) valamelyik örökös ismeretlen helyen távol van, vagy ismert
helyen van ugyan, de részére az idézés kézbesítése nem lehetséges,
e) a hagyatékban méhmagzat van érdekelve és a méhmagzat élve
születése esetére, nem kerülne szülői felügyelet alá vagy az ügyben
szülője akár a törvény kizáró rendelkezése, akár tényleges akadály
miatt nem járhat el, erről a szükséges intézkedések megtétele végett
a gyámhivatalt a leltár egy példányának megküldésével egyidejűleg
értesíteni kell.
- A leltár egy példányát - az ok megjelölésével - az illetékes 2010. évi XXXVIII. tv. 24.§ (1)
gyámhivatalnak is meg kell küldeni a szükséges intézkedések
megtétele végett, ha az öröklésben olyan személy látszik
érdekeltnek, akinek nincs törvényes képviselője, vagy törvényes
képviselője akár a törvény kizáró rendelkezése folytán, akár
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tényleges akadály miatt az ügyben nem járhat el és
a) méhmagzat,
b) cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú,
c) cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú,
d) törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező,
ismeretlen helyen tartózkodó vagy az ügyeinek vitelében más okból
akadályozott természetes személy.

- Kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási ügyekben:
- ellátja az üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
kiadja a működési engedélyt,
- a nem engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba
veszi és a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal honlapján
közzéteszi
- amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a
kérelem beérkezését követően helyszíni szemlét köteles tartani
- amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását nem kérte,
beszerzi az érintett szakhatóságok állásfoglalását és értesíti az
üzlettel, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel
közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni
jogosultakat (az ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelőit,
társasház esetén a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság
elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt);
- a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet
nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal
honlapján, közzéteszi
- a működési engedély adatiban történő változás esetén a módosított
adatoknak megfelelő működési engedélyt határozattal kiadja, vagy a
tevékenységet
nyilvántartásba
veszi,
amennyiben
nem
engedélyköteles
- mozgóárusítást engedélyez.
- alkalmi árusítást engedélyez.
- hitelesíti a számozott oldalú vásárlók könyvét,
- két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett
bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz
másodpéldányát.
- ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve
annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz
eleget, vagy üzlete a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel
meg, határozattal, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de
legfeljebb kilencven napra az üzletet ideiglenesen bezárathatja, a
működési engedélyt visszavonja, és az üzletet bezáratja.
- a működési engedélyt visszavonja, és az üzletet bezáratja, ha
a) a kereskedő a jegyzőnek Kertv. 9.§. (5) bekezdés e – g pontja
szerinti tiltó határozatában a jogsértés megszüntetésére előírt
határidőn belül a megtiltott tevékenységet tovább folytatja,
b) a 210/2009. (IX.29.) Korm.r. 27. § (2) bekezdés szerinti jegyzői
határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a
határozatban foglaltaknak,
c) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn;
d) az üzletben engedély nélkül működtetnek az Szt. 26. §-ának (1)
bekezdése szerinti pénznyerő automatát, vagy a szerencsejátékszervező a játékadó-fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
e) a kereskedő az Szt. 29/A. §-ának (3) bekezdése szerinti bejelentési
kötelezettségének nem tett eleget,
f) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes
mértékű zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és
pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot
megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak
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210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek.
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek.

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bek.

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 14. §
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 15. §
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (3) bek.
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (5) bek.
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § (1-2)
bek.

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § (2) bek.

alatt engedély nélkül továbbra is nyitva tart,
g) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes
mértékű zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló
hanghatásokat okozó eszközt, használatának megtiltása ellenére
tovább használja.
- amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a
kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat
kereskedelmi tevékenységet, köteles az üzletet azonnal bezáratni.
- bejelentés alapján vagy hivatalból - a lakók egészséges
életkörülményeinek, és pihenéshez való jogának biztosítása
érdekében - a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű
zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását
korlátozhatja. A korlátozás keretében a kereskedelmi hatóság a
jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva tartási
időszakot rendelhet el.
- A külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén
megtilthatja, vagy korlátozhatja a kereskedő számára a hirdetés vagy
figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszköz
használatát, ha az az emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.
- az alsó- és középfokú oktatási, egészségügyi, gyermek – és
ifjúságvédelmi intézmények hivatali működési idejének lejárta után
az árusítás helye szerint illetékes vámhatóság és rendőrhatóság
előzetes véleményének figyelembevételével engedélyezheti a
szeszes ital kimérését, árusítását,
- ellátja a szálláshely szolgáltatási tevékenység üzemeltetési
engedélyének kiadásával, nyilvántartásba vételével, megszűnésével
kapcsolatos feladokat
- Zalaegerszeg és kistérsége tekintetében engedélyezi vásár
rendezését, piac tartását, lefolytatja az engedélyezési eljárást,
nyilvántartásba veszi a vásárt, piacot és annak fenntartóját, ellenőrzi
a vásárok és piacok feltételeinek meglétét, az engedélyt visszavonja,
és a piacot bezáratja
- kistérségi hatáskörrel kérelemre nyilvántartásba veszi az alkalmi
falusi és agroturisztikai szolgáltatót - ideértve a falusi szállásadóként
közhitelű hatósági nyilvántartásba vett természetes személyt is.
- kérelemre szakhatósági hozzájárulást ad a Szerencsejáték
Felügyelet engedélyezési eljárásához.
- a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatót
közhitelű hatósági nyilvántartásba veszi és vezeti a nyilvántartást.
- zenés, táncos rendezvények tartását engedélyezi
- ellenőrzi a rendszeres rendezvények helyszínét
- szükség szerint ellenőrzi az alkalmi rendezvényt

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § (3) bek.
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § (2) bek.
C. pontja

2005. évi CLXIV. törvény 6.§ (5)

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 20. § (2) bek.

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 10-15. §
55/2009. (III.13.) Korm.r 4. §. (1), (5); 9.§. (3), (4)

136/2007. (VI. 13.) Korm. r. 2. § (1)
1991. évi XXXIV. tv. 26. §
173/2003. (X. 28.) Korm. r. 14/A. § (3)
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (1)
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 12. § (1)
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 14. § (1)

Telepengedélyezési, telephely bejelentési ügyekben:
- lefolytatja a telepengedélyezési eljárásokat:
358/2008. (XII. 31.) Korm. r. 6.§ (1)
- a nem engedélyköteles ipari tevékenységet nyilvántartásba veszi és 358/2008. (XII. 31.) Korm. r. 7.§
a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal honlapján közzéteszi
- szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel az ügyfeleket,
358/2008. (XII. 31.) Korm. r. 4.§, 2004. évi CXL.
tv. 37. § (2)
- az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján a 358/2008. (XII. 31.) Korm. r. 5.§ (1)
telepengedély kiadására vonatkozó döntése előtt köteles
meggyőződni arról, hogy a településrendezési tervben meghatározott
övezeti besorolás alapján a kérelemben feltüntetett telepen az adott
tevékenység végezhető-e,
- a telepengedély kiadásáról hozott határozatában - vagy később a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (2)
hatósági ellenőrzések megállapításai alapján - megfelelő határidő
kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott
átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések
megtételére.
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- az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §
bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban
bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem
értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
- a jegyző az adatváltozásról, valamint a tevékenység
megszüntetéséről haladéktalanul értesíti az engedélyezésben részt
vetteket, bejelentés-köteles tevékenység esetében pedig a bejelentőt
és a hatóságokat.
- a telepre vonatkozó feltételek fennállását a jegyző ellenőrzi.
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §
- abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére
vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a
hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező
feltételeknek nem felel meg, illetve az előírt követelményeket nem
teljesíti, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges
intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi
előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más
hatóság
kezdeményezésére,
az
észlelt
hiányosságok
megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen
történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési,
nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon
korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.
- amennyiben a tevékenység folytatója
a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély
nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés
nélkül, vagy
b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a
telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott
időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,
a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a
telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli
a nyilvántartásból.

- Gyámhatósági ügyekben:
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel

149/1997.(IX.10.) Korm. r. 54 -56. § ; 331/2006.
(XII.23.) Korm. r. 3. § (1) a.)
- meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a 2004. évi CXL. tv. 40. § (5)
kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja a munkadíját,
331/2006. (XII.23.) Korm. r. 3. § (1) b.)
- felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke 331/2006. (XII.23.) Korm. r. 1. § d.)
ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
- dönt a gyermekek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről, 1997. évi XXXI. tv. 68. § (1)-(2), (5), 69. § (3)
a védelembe vétel indokoltságát évente felülvizsgálja, 331/2006. (XII.23.) Korm. r. 3. § (1) e.)
jegyzőkönyvben rögzíti az érintett felek (szülő, gyermek,
családgondozó) véleményét, a gondozási-nevelési tervet,
- eredménytelen és két éven túli védelembe vétel esetén az ügy 1997. évi XXXI. tv. 68 68. § (5)
iratanyagát átteszi a Városi Gyámhivatalhoz
149/1997.(IX.10.) Korm. r. 91/E. §
- Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi 1997. évi XXXI. tv. 72. § (1)
és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan 149/1997.(IX.10.) Korm. r. 95-96. §
veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a gyermeket 331/2006. (XII.23.) Korm. r. 3. § (1) f. )
ideiglenesen
a) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más
hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség,
b) a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását
is biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség - az
ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a
gyámhivatalt, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében ide nem értve a 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
személyt - a Kormány által kijelölt gyámhivatalt.
- Gondoskodik a gyermeknek a nevelőszülőhöz vagy 1997. évi XXXI. tv. 77. § (5), 80. § (6)
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gyermekotthonba, illetve más bentlakásos intézménybe, az Szt.
hatálya alá tartozó fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonába
viteléről.
- hatósági bizonyítványt állít ki
- nyilvántartást vezet a hatósági intézkedéssel védelembe vett
gyermekről és a szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekekről,
A gyámhivatal, a bíróság vagy az ügyészség megkeresésére
környezettanulmányt készít.
- dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról

2004. évi CXL. tv. 83-84. §
1997. évi XXXI. tv. 138.§ (1)-(3)
1997. évi XXXI. tv. 130. § (3)-(4)

1997. évi XXXI. tv. 68/B. § 149/1997.(IX.10.)
Korm. r. 91/A. §
331/1996. (XII. 23.) Korm. r. 3. § (k)
- dönt az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről és 1997. évi XXXI. tv. 68/A. § 149/1997.(IX.10.)
felülvizsgálatáról 3 tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, Korm. r. 91/F-U.§
eseti gondnokot rendel, elszámolását követően felmenti, továbbá 331/1996. (XII. 23.) Korm. r. 3. § (k)
kezdeményezi a folyósító szervnél az ellátás szüneteltetését és a
szüneteltetés megszüntetését,

- A polgármesteri hatáskörben lévő védelmi igazgatási feladatok tekintetében:
A polgármester illetékességi területén ellátja a honvédelmi 2011. évi CXIII.tv. 29. §
felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy kormányrendeletben
számára megállapított feladatokat, irányítja és összehangolja azok
végrehajtását.
(2) A polgármester a honvédelmi feladatok végrehajtása céljából
a) biztosítja a honvédelmi kötelezettségekkel összefüggő hatósági,
vagy más közigazgatási feladatok végrehajtásához szükséges
feltételeket,
b) szervezi és irányítja a Honvédség hadkiegészítésével kapcsolatos
közigazgatási feladatokra való felkészülést és azok végrehajtását,
c) összehangolja a honvédelemben közreműködő települési szervek
tevékenységét,
d) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség teljesítését,
e) részt vesz a honvédelmi körzet honvédelmi feladataihoz szükséges
tájékoztatási rendszer működtetésében,
f) irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok
végrehajtását,
g) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet
valamint váratlan támadás idején irányítja a hatáskörébe utalt, a
fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi
feladatok ellátását, és az azokra történő felkészülést,
h) közreműködik a gazdaságfelkészítés és -mozgósítás helyi
feladatainak szervezésében és ellátásában.
- A települések polgármesterei illetékességi területükön végzik a 2011. évi CXIII.tv. 24. § (3)
hatáskörükbe utalt honvédelmi feladatok végrehajtásának irányítását.
- a) Elrendeli a települési közigazgatás működéséhez és a lakosság 2011. évi CXIII.tv. 14. § (5)
polgári védelméhez, ellátásához szükséges szolgáltatások teljesítését,
b) igénybe veszi a személyek vagy dolgok elhelyezésére szolgáló
ingatlanokat,
c) dönt minden olyan esetben, amely nem tartozik más igénybevételi
hatóság hatáskörébe.
- A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a 2011. évi CXXVIII. tv. 15. § (1)-(2)
felkészülés és a védekezés feladatait.
A polgármester a felkészülés keretében:
a) felelős a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek
elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a
védekezés feltételeinek a biztosításáért,
b) irányítja a védekezésre való felkészítést,
c) gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári
védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv
43

hatáskörébe,
d) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi,
települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe
kiképzésre és gyakorlatra osztja be,
e) felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári
védelmi szervezet megalakításáért,
f) gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó
személyek részére a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási
szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról,
g) a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári
védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári
védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek
biztosítását,
h) biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási
területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések
működtetését,
i) részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken,
j) kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban
közreműködő közbiztonsági referenst.
- A polgármester a településen a védekezés során:
2011. évi CXXVIII. tv. 16. § (1)
a) a 46. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a
településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,
b) halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és
az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről
haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei,
fővárosi védelmi bizottság elnökét,
c) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a
katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi
szolgálatra kötelezi,
d) szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését,
kimenekítését, befogadását és visszatelepítését,
e) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság
létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
f) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése
alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos
tájékoztatásával - elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek
alkalmazását,
g) együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe
bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásában.
- A veszélyes anyaggal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes 2011. évi CXXVIII. tv. 33. § (1)
polgármesternek az üzemeltetővel és a hatósággal együttműködve
külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a
lakosság véleményt nyilváníthasson az új veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem építésére, vagy a már működő veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatására vonatkozó
engedély kiadása előtt.
- Veszélyhelyzetben elrendelhető, hogy az ország meghatározott 2011. évi CXXVIII. tv. 49. § (4)
területét a lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia (a
továbbiakban: kitelepítés), egyben kijelölhető a lakosság új
tartózkodási helye. A lakosság elszállításáról a polgármester a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével gondoskodik.
- A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első 2011. évi CXXVIII. tv. 53. § (2)
fokon a polgármester jár el.
- A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a 2011. évi CXXVIII. tv. 55. § (1)-(2)
bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi
szolgálatot foglalja magában.
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- A polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség
teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő
mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye szerint
illetékes polgármester határozatban rendeli el.
- A polgármester jogosult az ideiglenes polgári védelmi szolgálat 2011. évi CXXVIII. tv. 59. § (1)
azonnali teljesítésének elrendelésére.
- A polgári védelmi szervezetbe a polgári védelmi kötelezettség alatt 2011. évi CXXVIII. tv. 60. § (2)
álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be.
- A polgármester:
234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 12.§
a) gondoskodik a település katasztrófavédelmi besorolásának
elkészítéséről,
b) a települési veszélyelhárítási tervet jóváhagyásra felterjeszti a helyi
védelmi bizottság elnökének,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének bevonásával
legalább 3 évente ellenőrzi és értékeli a települési és munkahelyi
polgári védelmi szervezetek felkészültségét, és erről tájékoztatja a
helyi védelmi bizottság elnökét,
d) gondoskodik a védekezésben részt vevő erők váltásáról,
pihentetéséről és ellátásáról,
e) hatósági határozattal dönt a katasztrófavédelmi célú gazdasági és
anyagi szolgáltatások kijelöléséről, igénybevételéről,
f) személyes adatnak nem minősülő adatokat szolgáltat a helyi
védelmi bizottság, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve részére,
g) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével és a
védelmi bizottság irányításával illetékességi területén végzi a
katasztrófa által okozott károk felmérését,
h) irányítja a részére meghatározott helyreállítási feladatok
végrehajtását,
i) szervezi és irányítja a helyi erők által végzett helyreállítási
tevékenységet,
j) közreműködik a humanitárius segélyek elosztásában.
- Az ország településeit az adott település vonatkozásában lefolytatott 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 21.§ (1)-(2)
kockázatbecslési
eljárás
eredményeként
katasztrófavédelmi
osztályokba kell sorolni (a továbbiakban: besorolás).
- A település polgármestere - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
helyi szervének közreműködésével - a kockázatbecslést minden év
szeptember 30-ig elvégzi és javaslatot tesz a település besorolására a
megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének.
- A besorolt településeken a polgármester a hivatásos 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 26.§ (1)
katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével
települési veszélyelhárítási tervet készít.
- A polgármester a települési veszélyelhárítási terv alapján a 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 28.§ (1)
veszélyek és a követendő magatartási szabályok megismerésére
lakossági tájékoztató kiadványt készít és biztosítja a helyben
rendelkezésre álló eszközökkel annak a lakosság számára történő
hozzáférhetőségét.
- A települési veszélyelhárítási tervet a polgármester szükség esetén 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 29. § (4)-(5)
soron kívül, egyebekben minden év március 31-ig felülvizsgálja a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének
közreműködésével. A felülvizsgálat eredményéről, az elvégzett
javításokról
a
polgármester
tájékoztatja
a
hivatásos
katasztrófavédelmi szerv helyi szervének vezetőjét, a védekezésbe
bevont egyéb szerveket, szervezeteket, valamint a lakosságot.
- A polgármester a települési veszélyelhárítási tervben foglaltak
végrehajtásának biztosítására legalább 3 évente gyakorlatot tart.
- A település katasztrófavédelmi osztályba sorolásával, az annak 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 34. § (5)
megfelelően megállapított elégséges védelmi szinttel és a
veszélyelhárítási tervben meghatározott helyi riasztási és
veszélyhelyzeti tájékoztatással összhangban a polgármester - a
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hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv
helyi
szervének
közreműködésével - gondoskodik a lakosság mindezekre történő
felkészítéséről.
- A katasztrófariasztás elrendeléséért felelős:
234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 36. § c)
település veszélyeztetettsége esetén a polgármester - a megyei,
fővárosi védelmi bizottság elnöke utólagos tájékoztatásával - a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve útján.
- Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a polgármester 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 37. § (2) e)
felelős a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásáért.
- A polgármester a riasztási és veszélyhelyzeti tájékoztatási 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 39. §
feladatainak végrehajtása érdekében gondoskodik:
a) a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő
saját, illetve rendelkezésre bocsátott lakossági riasztó-tájékoztató
végpont
működtetéséről,
üzemképességéről,
folyamatos
karbantartásáról,
b) a hangos próbákon a felkészített személyek és az illetékes
áramszolgáltató szakemberei részvételéről,
c) a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpont működtetéséhez
szükséges üzemeltetési készlet összeállításáról, azok hozzáférésének
helyi szabályozásáról,
d)
riasztó,
tájékoztató
polgári
védelmi
szakalegységek
megalakításáról és felkészítéséről,
e) a feladatban érintett szakalegységek riasztási adatainak folyamatos
pontosításáról.
- A lakossági riasztó, lakossági riasztó-tájékoztató végpontok 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 42. § (1)
folyamatos működtetéséről - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
helyi szervének szakmai felügyelete mellett - a polgármester
gondoskodik.
- A kitelepítés és a befogadás elrendelésére jogosult:
234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 46. § (1)
a) veszélyhelyzetben, a Kormány felhatalmazása alapján,
illetékességi területére vonatkozóan, és
b) halasztást nem tűrő esetben az illetékességi területére vonatkozóan
a polgármester.
- A polgármester
234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 49. § (3)
a) intézkedik a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó szervek, a
szállító eszközök tulajdonosainak riasztására és tájékoztatására,
b) intézkedik a lakosság kitelepítésére, a létfenntartáshoz szükséges
anyagi, kulturális javak, az állatállomány, az ellátásukhoz szükséges
takarmány és egyéb anyagok elszállítására,
c) meghatározza a településen a helyes, követendő lakossági
magatartási szabályokat,
d) készenlétbe helyezi a kitelepítési szakfeladat végrehajtásához
szükséges
polgári
védelmi
szervezeteket
és
irányítja
tevékenységüket,
e) megszervezi a kitelepítés biztosítását,
f) intézkedik a gyülekezési, berakodási helyek működésének
megkezdésére,
g) fogadja az érkező külső erőket, eszközöket, koordinálja az
együttműködést,
h) gondoskodik a fekvőbetegek, önerőből kitelepülni képtelenek
kijelölt intézményekbe történő elszállításáról,
i) koordinálja az intézmények, gazdálkodó szervezetek kitelepülését,
j) folyamatos kapcsolatot tart a befogadókkal és tájékoztatást ad
különösen a következőkről:
ja) útba indítások idejéről,
jb) az útba indított lakosság számáról,
jc) az állatállományról és az anyagi és kulturális javakról,
jd) a szállító eszközök számáról,
k) intézkedik az ingatlanok átvizsgálására, az ingatlanok biztonságos
hátrahagyása szabályainak betartására,
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l) intézkedik a Kat. 49. § (5) bekezdése alapján a kötelezés ellenére
lakóhelyén maradó személyekkel szembeni rendvédelmi intézkedés
foganatosítására,
m) intézkedik a hajléktalanok felkutatására,
n) intézkedik, hogy a védekezés folytatására visszamaradó állomány
a biztonsági rendszabályokat (riasztás, kimenekítés) megismerje és
megszervezi az ellátásukat,
o) intézkedik a közművek központilag történő szükség szerinti
kikapcsolására,
p) intézkedik a gyógyszertárak, a méreganyagraktárak és a műtrágya
lerakatok fokozott őrzésére, szükség esetén az anyagok biztonságos
helyre történő elhelyezésére,
q) biztosítja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv (a továbbiakban: rendőrség) útján a kitelepítéssel érintett
településen hátrahagyott ingó és ingatlan vagyon védelmét,
r) összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét.
- A polgármester
234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 53. § (3)
a) tájékoztatja a lakosságot a várható befogadásról,
b) értesíti az elhelyezésben érintett intézményeket, gazdálkodó
szervezeteket, valamint intézkedik a befogadás előkészítésére,
c) készenlétbe helyezi a befogadási szakfeladat végrehajtásához
szükséges
polgári
védelmi
szervezeteket
és
irányítja
tevékenységüket,
d) előkészítteti a befogadáshoz szükséges nyilvántartásokat,
e) intézkedik a megnövekvő fogyasztási igények miatt a megfelelő
kapacitás biztosítására,
f) megszervezi a befogadás mindenoldalú biztosítását,
g)
a
rendőrséggel
együttműködve
megszervezi
a
forgalomszabályozást, a rendfenntartást,
h) pontosítja a befogadásra tervezett lakosság várható létszámát, az
állatállomány és anyagi javak mennyiségét,
i) biztosítja a befogadásra tervezett intézmények, közigazgatási
szervek működési feltételeit, intézkedik az esetlegesen hiányzó
infrastruktúra kialakítására,
j) intézkedik a befogadásra kerülő lakosság étkeztetéséhez szükséges
és higiéniás feltételek biztosítására,
k) intézkedik a kirakodási hely működtetésére,
l) folyamatos kapcsolatot tart a kitelepülőkkel,
m) szükség esetén megszervezi a közoktatást, valamint
n) illetékességi területén összehangolja a társadalmi és karitatív
szervezetek tevékenységét.
- A veszélyelhárítási terv végrehajthatóságának biztosítása érdekében 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 78. § (1) és (5)
a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vont vagyonelemet
- a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének
javaslata alapján - az ingatlan fekvése, a szolgáltatásra kötelezett
székhelye (telephelye, fióktelepe, illetve lakóhelye) szerint illetékes
polgármester hatósági határozattal jelöli ki.
- A polgármester a kijelölt szolgáltatásokról naprakészen tartott
nyilvántartást vezet, melyet az összesített veszélyelhárítási terv
elkészítéséhez a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének
rendelkezésére bocsát.
- A polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel 1995. évi LVII. törvény 17.§ (7)
kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatáskörében
a) közreműködik az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság
jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásában;
b) gondoskodik a közerők - ezen belül a polgári védelmi szervezetbe
beosztottak és a közfoglalkoztatottak -, továbbá a védekezéshez
szükséges anyagok, eszközök és felszerelések összeírásáról,
nyilvántartásáról, szükség szerinti mozgósításáról, továbbá a közerők
- ezen belül a polgári védelmi szervezetbe beosztottak és a
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közfoglalkoztatottak - általános ellátásáról;
c) megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a
visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a
végrehajtásról;
d) gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés
érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételéről;
e) gondoskodik a védekezésben részt vevők egészségügyi ellátásáról,
továbbá a kitelepítés, a kimenekítés, a mentés és visszatelepítés során
a járványok megelőzésével és elhárításával kapcsolatos
intézkedésekről,
az
egészségügyi
államigazgatási
szerv
közreműködésével;
f) megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a védekezéssel
kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben keletkezett
helyreállításhoz szükséges intézkedéseket.
- A polgármester (főpolgármester) a közműves vízellátással 1995. évi LVII. törvény 17.§ (8)
összefüggő államigazgatási feladat- és hatáskörében - a képviselőtestület által jóváhagyott tervnek megfelelően - elrendeli a
vízfogyasztás korlátozását.
- A honvédelem területi és helyi igazgatási szervei a befogadó 55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 9. §
nemzeti támogatás területi és helyi feladatainak megtervezése és
végrehajtása érdekében
a) összehangolják a befogadó nemzeti támogatás területi és helyi
szintű feladatait,
b) meghatározzák az irányításuk, vagy felügyeletük alá tartozó
szervek, személyek befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos
feladatait,
c) összeállítják a területi és helyi befogadó nemzeti támogatásra
vonatkozó intézkedési terveket.
A gazdaságmozgósítási helyzetek kezelésére való felkészülés 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) a) és
érdekében gazdaságfelkészítési tevékenységet folytat, és a 5. § (1) d)
gazdaságfelkészítési tervezés során védelemgazdasági alaptervet
készít.

- A Helyi Védelmi Bizottság működéséhez kapcsolódó védelmi igazgatási feladatok
tekintetében:
- A helyi védelmi bizottság elnöke:
2011. évi CXXVIII. tv. 14. § (1)
a) működési területén irányítja a védekezésben részt vevő szervek,
szervezetek tevékenységét,
b) utasíthatja a védekezés irányítása során a védekezésben részt vevő
szervezetek vezetőit a hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére,
c) intézkedik a védekezéshez igénybe vehető állomány és eszközök
átcsoportosítására és bevonására.
- A helyi védelmi bizottság elnöke
234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 49. § (2)
a) szükség esetén utasítja a kitelepítés irányítása során a
polgármestereket, a kitelepítési feladatokra vonatkozóan a
hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére,
b) összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét,
c) felveszi a kapcsolatot az illetékes helyi védelmi bizottság
elnökével, amennyiben a kitelepítés a helyi védelmi bizottság
honvédelmi körzetén kívülre, de a megyehatáron belül történik.
- A helyi védelmi bizottság elnöke
234/2011. (XI. 10.) Korm. r. 53. § (2)
a) szükség esetén utasítja a befogadás irányítása során a
polgármestereket,
a
befogadási
feladatokra
vonatkozóan
hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére,
b) összehangolja a társadalmi és karitatív szervezetek tevékenységét,
c) felveszi a kapcsolatot az illetékes helyi védelmi bizottság
elnökével, amennyiben a befogadás a helyi védelmi bizottság
honvédelmi körzetén kívülről, de a megyehatáron belül történik.
A gazdaságmozgósítási helyzetek kezelésére való felkészülés 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) a) és
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érdekében gazdaságfelkészítési tevékenységet folytat, és a 5. § (1) d)
gazdaságfelkészítési tervezés során védelemgazdasági alaptervet
készít.

Közterület-felügyeleti csoport:
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül
felügyeli a közterületek (parkok, játszóterek, egyéb közterületek)
rendeltetésszerű
használatát,
az
észlelt
hiányosságok
megszüntetésére intézkedik,
- felügyeletet gyakorol a parkok és műtárgyaik rendjére, azok
tisztaságát folyamatosan ellenőrzi, a zöldterületeken, közforgalom
elöl
elzárt
közterületen,
parkokban
gépjárműparkolást
megakadályozza, bekövetkezése esetén helyszíni bírságok alkalmaz,
illetve szabálysértési eljárást kezdeményez,
- ellenőrzi a kutyatartás szabályainak betartását,

1999. évi LXIII. tv. 1.§ (4) c./ 27.§ a./,b./,
1/1975 (II.5) KPM-BM együttes rendelete (10)
(14) (15) (18) (40) (41) §,
10/2000 BM r. (1)-(8) §
1999. évi LXIII. tv. 4.§ a./ b./, 15.§-17.§
43/1999.(XI.26) BM 6.§ rendelet,
ZMJVK 46/2004. (XII.03.) rendelet 20. §-a

1999. évi LXIII. tv. 1.§ (4) (g), 43/1999.(XI.26)
BM rendelet 6.§,
ZMJVK 24/2008. (V.30.) rendelet 14. § (2) bek.
- út-, járda és forgalomtechnikai hiányosságok esetén jelzéssel él a 1999. évi LXIII. tv. 1.§ (4)
szakhatóság felé
- engedély nélkül és szabálytalanul végzett építési és bontási 1999. évi LXIII. tv. 1.§ (4) bek. c./
munkák észlelése esetén jelzéssel él az építéshatósági osztály felé,
- vezeti a helyszíni bírságolás, illetve szabálysértési feljelentések 1999. évi LXIII. tv. 10.§ (1)-(2), 11.§ (3)
nyilvántartását,
- együttműködik a rendőrséggel, a polgári védelemmel, 1999. évi LXIII. tv. 1.§ (4) bek. d./, 6.§
nemzetőrséggel, a vám- és pénzügyőrséggel, a hivatásos
önkormányzati tűzoltósággal, egyéb állami ellenőrző és
önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, így különösen
a polgárőrség helyi szervezeteivel,
- intézkedik a közterületen szabálytalanul elhelyezett, hatósági 1999. évi LXIII. tv. 20. §, 55/2009. (X.16.) IRM
jelzéssel rendelkező üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem rendelet (4) (5) (6) (7) bek.,
rendelkező járművek elszállítása, tárolása, értékesítése iránt
ZMJVK többször módosított 47/2004. (XII.03.) sz.
rendelete 21. § (12)-(19) bek.
- talált robbanóanyagokat elszállításra bejelenti és gondoskodik a 142/1999. (IX.8) Korm. rendelet 1-4.§
terület őrzésének biztosításáról,
- közterület-használati szerződések és hozzájárulások előkészítése, a ZMJVK többször módosított 47/2004. (XII.03)
közterület-használati díjak kivetése, továbbítása a Közgazdasági számú rendelete 5-6.§
Osztály felé,
ZMJVK többször módosított 47/2005. (VI.17.) sz.
rendelete 5-11. §-a
- a közterület-használati szerződés vagy hozzájárulás nélküli, vagy ZMJVK többször módosított 47/2004.(XII.03)
attól eltérő használat észlelése esetén a jogsértő állapot számú rendelete 23.§,
megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések megtétele,
1999. évi LXIII. tv. 20. § (4) ZMJVK 47/2005.
(VI.17.) sz. rendelete 23. §-a
- ellenőrzi az avar és kerti hulladék ártalmatlanításának szabályait, a ZMJVK 17/2008. (IV.25.) önk. r. 14. §
szabadtéri tűzgyújtás, környezeti zajvédelem, szennyvíz elhelyezés
szabályait

-

A Jogi és Közbeszerzési Iroda feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi
táblázat lép:

JOGI ÉS KÖZBESZERZÉSI IRODA
tevékenység
a kintlévőségek behajtása, illetve csökkentése érdekében fizetési
meghagyás kibocsátását kéri az illetékes városi bíróságtól,
közjegyzőtől
a jogerős és végrehajtható fizetési meghagyásnak a bíróság általi
kibocsátását és megküldését követően - amennyiben az adós
részéről időközben befizetés nem történt - végrehajtási lap
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jogszabály
1952. évi III. tv. 313. §, 315. §
2009. évi L. tv. 19-22. §
1994. évi LIII. tv.
11-12. §
2009. évi L. tv. 51-53. §

kibocsátását kéri a bíróságtól, közjegyzőtől
a végrehajtó személyének ismeretében figyelemmel kíséri a
követelés megszűnését, illetve összegének csökkenését,
ha a végrehajtási ügy perré alakul, gondoskodik a jogi képviselet
ellátásáról,
ellátja a társosztályoktól leadott egyéb - jogi képviselettel
megbízott ügyvéd részére át nem adott - peres ügyek intézését, az
ítélet alapján gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról
szerződéseket, megállapodásokat, előterjesztéseket készít,
hivatali szinten koordinálja és végzi a közbeszerzési eljárásokat a
jogszabályok előírásainak megfelelően és a Közbeszerzési
Szabályzatban megfogalmazottak szerint
elkészíti az éves statisztikai összegezést, az éves közbeszerzési
tervet, aktualizálja a Közbeszerzési Szabályzatot
koordinálja a Beszerzési Testület munkáját, elkészíti a Beszerzési
Testület Elnökének az éves beszámolóját
Közreműködik az önkormányzati rendeletek alapján lefolytatott
pályázati eljárásokban, elkészíti az eljárás eredménye alapján a
szerződést
Közreműködik az önkormányzati beszerzések lebonyolításában

-

1994. évi LIII. tv. 40. § (1) bek.
1952. évi III. tv. 67. § (1) bek. d-e pont
1952. évi III. tv. 67. § (1) bek. d-e pont
1990. évi LXV tv. 1. § (6) bek. b pont, Ptk 200. §
(1) bek.
2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei
5/2007. (II.01.) sz. belső szabályzata a
közbeszerzési szabályzatról
2011. évi CVIII. törvény
5/2007. (II.01.) sz. belső szabályzata a
közbeszerzési szabályzatról
11/2002.(V.17.) sz. önkormányzati rendelet az
épített környezet helyi védelméről
45/2007.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelet a
társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek
felújításának önkormányzati támogatásáról
12/2006.(III.07.) sz. önkormányzati rendelet az
önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból
megvalósuló beszerzésekről

Az Adóosztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

ADÓOSZTÁLY
ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a talajterhelési
díjjal, államigazgatási eljárási illetékkel és a gépjárműadóval
kapcsolatos, valamint az egyéb feladat- és hatáskörébe tartozó
adóhatósági feladatokat,

üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes rendszereket

1991. évi XX. törvény 140.§ (2)
2003. évi XCII. törvény
1990. évi XCIII. törvény
1990. évi C. törvény
1991. évi LXXXII. törvény
1995. évi CXVII. törvény
2003. évi LXXXIX. törvény
2005. évi CXXI. törvény
ZMJVK 29/2004. (VI.18.) önkorm.rendelet
ZMJVK 61/2004. (XII.23.) önkorm. rendelet
ZMJVK 11/2006. (III.07.) önkorm.rendelet
ZMJVK 56/2007. (XII.28.) önkorm. rendelet
13/1991. (V. 21.) PM. r

Adóelőírási Csoport
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat
végzi a vállalkozások bevallásainak kiküldését,
valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések feldolgozását,
az adózó kérelmére a bevallott adóelőleget módosítja
az adózó túlfizetésre vonatkozó visszautalási kérelemről dönt
végzi a pénzforgalmi tételek könyvelését,
végzi a számlaegyenleg értesítések kiküldését,
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1991. XX. tv. 140. § (2) s.)
13/1991. (V. 21.) PM. r.
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) i.)
2003. évi XCII. tv. 1.§ (5), 31-34.§, 172.§
13/1991. (V. 21.) PM. r. 4/B.§
2003. évi XCII. tv. 42.§ (1)-(4)
2003. évi XCII. tv. 37.§, 38.§, 43. §, 123.§, 151.§ ,
13/1991. (V. 21.) PM. r. 10.§
2003. évi XCII. tv. 38.§, 40.§, 43.§, 123.§, 151.§ ,
13/1991. (V. 21.) PM. r.
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) n.)

2003. évi XCII. tv. 43.§ (8)
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.)
2003. évi XCII. tv. 86.§-128/A. §
1991. évi XXXIV. tv. 2. § (5)
2003. évi XCII. tv. 85. §, 85/A. §
2/1968. (I. 24.) IM. r 5.§ (2)
32/2005. (X.25.) PM. r. 1.sz. melléklet c.) pont
297/2001. (XII.27.) Korm. r. 3. § (1) c.)
az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) 1.)
tájékoztatást kér, és ad, helyszíni szemlét tart,
2003. évi XCII. tv. 119.§ (1)
52.§, 53.§, 54.§, 55/B. §
közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében,
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)
1990. évi C. tv. 1. §-8. §
hitelezői követelést nyújt be valamennyi adónem vonatkozásában a 1991. évi IL. tv. 28.§ (2) f.)
felszámoló, végelszámoló felé, figyelemmel kíséri a felszámolási, 2006. évi V. tv. 90.§, 102.§ (2) c.), 106.§ (1)
végelszámolási, csődeljárásokat.
ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, 2003. évi LXXXIX. tv. 11.§, 21/A.§, 24.§, 25.§
adatszolgáltatás felülvizsgálatával, rendeletalkotással kapcsolatos
feladatokat
ellátja a luxusadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat
2005. évi CXXI. tv. 8.-10.§
ZMJVK 11/2006. (III.07.) önkormányzati r.
A gépjárműadót a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 1991. évi XX. tv. 140. § (2) m.)
Központi Hivatala által szolgáltatott adatok alapján állapítja meg.
1991. évi LXXXII. tv.
2003. évi XCII. tv 125. § (2), (4), (5); 176. § (1);
3.sz. mell. G, 2-3., 5.pont
teljesíti a feladatköréhez
tartozó ügyekkel kapcsolatos 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)
megkereséseket, megkeresésre, valamint az önkormányzati adókra 2003. évi XCII. tv. 5/A. § (3)
vonatkozóan környezettanulmányt készít,
méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)
környezettanulmányt készít, határozatot hoz
2003. évi XCII. tv. 133.§ (1)-(9), 134. § (1)-(3),
(5)
1997. évi XXXI. tv. 24. § (9)
elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt információs 1990. évi C. tv. 8.§ (2),
anyagokat, értékeléseket és beszámolókat az illetékes központi 1991. évi XX. tv. 140. § (2) s.), h.), k.)
szervek, hivatal szervezeti egységei, képviselő-testület és a lakosság 13/1991. (V.21.) PM.r. 14. §
felé,
ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2003. évi XCII. tv. 176.§ (3)-(9)
fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával kapcsolatos 1995. évi CXVII. tv. 16. § (4), 1. sz. mell. 9.4.;
feladatokat
9.4.1.
feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások
adóellenőrzésének lefolytatása,
adóigazolásokat állít ki,

Adóeljárási csoport:
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat,

13/1991. (V. 21.) PM. r.
1991.évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.), s.)
figyelemmel kíséri a hátralékos adózók folyószámláit,
2003. évi XCII. tv. 150.§, 150/A. §
végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a hatályos 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.)
jogszabályok szerint,
1994. évi LIII. tv.
2003. évi XCII.tv. 81.§,144.§-164/A.§
teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)
megkereséseket,
2003. évi XCII. tv. 5/A. § (3)
lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen tartozások 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), r.)
adók módjára történő végrehajtását,
1994. évi LIII. tv.
2003. évi XCII. tv. 81.§ d.), 144.§-164/A.§
13/1991. (V.21.) PM. rendelet
kiállítja az adó-és értékbizonyítványokat
1990. évi XCIII. tv. 101.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)
hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba az 2003. évi XCII. 35.§ (2) a.)
adótartozásokat,
1959. évi IV. tv. 667.§ (1) c.)
közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében,
1990. évi C. tv. 1.§-8. §
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1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)
határozatot hoz az adókra vonatkozóan, a részletfizetés, fizetési 1991. évi XX. törvény 140.§ (2) e.)
halasztás, egyéb méltányossági ügyekben,
2003. évi XCII. tv. 133.§
(1)-(9), 134.§ (1)-(3), (5)
1997. évi XXXI. tv. 24. § (9)
képviseli a hivatalt a csődeljárás, felszámolási és végelszámolási 1991. évi IL. tv. 28.§
eljárás során
2006. évi V. tv.
hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.)
határozatot hoz,
2003. évi XCII. tv 105.§, 105/A.§,
120.§-130.§
határozattal az adó megfizetésére kötelezi az adótartozásért 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p) r.)
jogszabály alapján helyt állni köteles személy(eke)t, ha az adózó az 2003. évi XCII. tv 35.§
esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani nem lehet.

-

A Városfejlesztési és Tervezési Osztály Főépítészi Csoportjának feladatait
felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

Feladat megnevezése
a területfejlesztéssel és -rendezéssel a településfejlesztéssel és rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével,
valamint az építésüggyel kapcsolatos a települési önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos döntéseket a települési önkormányzat
közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel való előkészítése
a
városi
településfejlesztési
koncepció
kialakítása,
a
településfejlesztési építészeti szempontok érvényesítése,
a területi főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok
főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területet
érintő terület- és településrendezési tervek összhangjának
kialakítását,
részt
vesz
a
településpolitikai,
településfejlesztési,
településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyongazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében,
továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek
összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével
segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek
előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását;
együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást
vezető hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és
más hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra jogosult
államigazgatási szervekkel;
folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását,
tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, illetve négyévente
összefoglaló jelentést készít a közgyűlés részére,
részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési koncepciók,
programok és tervek előkészítésében, ezek társadalmi és képviselőtestületi vitáiban és ott képviseli a területrendezési, építészeti,
műemlékvédelmi és környezetvédelmi szempontokat,
irányítja a rendezési tervek készítését, felülvizsgálatát és módosítását,
gondoskodik a tervek elkészítéséről, megrendeléséről és a tervező
kiválasztásáról, előkészíti a településrendezési tervek elkészítését, a
rendezési terv előkészítésébe bevonja az államigazgatási, az érintett
települési önkormányzati szerveket, valamint az érintett
állampolgárokat, szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, előkészíti
a településrendezési tervek jóváhagyását, illetve a helyi építési
szabályzat megállapítását,

Feladatot meghatározó jogszabály
190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2.§ (5) c) pont;

1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bek. a) pont
190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8.§ a) pont,
11.§ (2) bekezdés;
190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10§ (2)

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 11§ (1)

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8.§ b)
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (6) bek. 9. § (2) bek.
a) pont

1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. a)-c) pont, 7.
§ (3) bek. c) pont, (Étv.)
253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az
országos
településrendezési
és
építési
követelményekről (OTÉK)
190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2.§ (5) c) pont;
190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. §
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006. (III.07) sz. önkormányzati rendelete;
közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8.§ e) pont;
eszközök
nyilvántartására,
a
szabályozásokon
alapuló
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adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség
megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,
kezeli a terv és rendezési tervtárat, vezeti a változásokat és hiteles
másolatokat ad ki,
nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült
településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az
információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a
hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján
történő közzétételéről,
kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben
foglaltakról,
építészeti, műemlékvédelmi kérdésekben képviseli a település
érdekeit a különböző hatóságok és építtetők felé,
figyelemmel kíséri az épített és természeti környezet állapotát és
szükség esetén intézkedéseket kezdeményez,
előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével
kapcsolatos szabályozását és figyelemmel kíséri annak
érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás
vezetéséről, lebonyolítja a védett épületek felújítására kiírt
pályázatokat és a felújítások utólagos ellenőrzését;
a helyi védettség keletkezésének és megszüntetésének előkészítése,
ingatlan-nyilvántartásban való átvezetése;

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8.§ f) pont;
190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10§ (1) g)

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10§ (1) h)
190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8.§ c), d) pont;
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (6) bek.

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10.§ (1) i)
pont;
ZMJVK az épített környezet helyi védelméről
szóló 11/2002. (V.17.) sz. önkormányzati
rendelete
ZMJVK az épített környezet helyi védelméről
szóló 11/2002. (V.17.) sz. önkormányzati
rendelete 4.§
a helyi védettség alá helyezett értékek nyilvántartásának vezetése, ZMJVK az épített környezet helyi védelméről
annak aktualizálása;
szóló 11/2002. (V.17.) sz. önkormányzati
rendelete 13.§
véleményezi a helyi védett épületek építési engedélyezési terveit, ZMJVK az épített környezet helyi védelméről
valamint a város területén tervezett hirdetőberendezések terveit,
szóló 11/2002. (V.17.) sz. önkormányzati
rendelete
ellátja az Önkormányzati Településrendezési és Építészeti – Műszaki 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § j) pont;
Tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet
alakításáról és védelméről 5. § (5);
ZMJVK az Önkormányzati Építészeti – Műszaki
Tervtanács létrehozásáról és működéséről szóló
3/2007.(II.09.) önkormányzati rendelete;
részt vesz az önkormányzat területén tervezett épületek területi,
központi tervtanácsi tárgyalásán,
nyilvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácson tárgyalt 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10§ (1) k)
tervdokumentációkról, amely alapján félévente adatot szolgáltat az
állami főépítész által vezetett elektronikus nyilvántartás részére;
részt vesz a településfejlesztéshez kapcsolódó (parkoló, reklám, helyi
védett épületek, közterülethasznosítás) önkormányzati rendeletek
előkészítésében,
beszerzi az építéshatósági engedélyköteles beruházások, felújítások 113/1998. (VI.10.) sz. Kormány-rendelet
indításához szükséges hatósági engedélyeket,
46/1997. (XII.29) sz. KTM rendelet
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet
15/2000. (XI.16.) KöViM rendelete
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.
290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 23. §
feladata az építészeti program, koncepció kidolgozása, a RRT, ZÉSZ, OTÉK
megvalósíthatóság feltételeinek tisztázása a Városüzemeltetési
Osztály bevonásával,
gondoskodik az önkormányzati pályázatokhoz szükséges, valamint 2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
az intézkedési tervnek megfelelő tanulmánytervek készíttetéséről, rendeletei
azok tárgya szerint szakmailag illetékes hivatali szervezeti egység ZMJVK 12/2006. (III.07.) sz. Önk. rendelet
bevonásával,
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről;
feladatkörébe sorolt építéshatósági engedélyköteles beruházások, ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
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felújítások terveztetéséről és a szükséges tervpályázati eljárások támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
lefolytatásáról a Városüzemeltetési Osztállyal való egyeztetést 12/2006. (III.07) sz. önkormányzati rendelete;
követően,
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
a Városüzemeltetési Osztállyal közösen javaslatot tesz a
beruházások, felújítások pénzügyi fedezetének biztosítására
(költségvetés tervezése),
véleményezi az önkormányzati ingatlanok hasznosítási elképzeléseit,
részt vesz a közterületek hasznosításával kapcsolatos eljárásokban,
jegyzői utasítás
a Városüzemeltetési Osztállyal közösen részt vesz a közlekedési Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
koncepció kidolgozásában, gondoskodik annak megvalósításáról,
A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT
rendelet
forgalomképes önkormányzati ingatlan hasznosítását (eladás, tartós 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (6) bek.
bérbeadás) előzetesen véleményezi városfejlesztési, városrendezési
szempontból,
a Csoport által kezelt tervdokumentációk (fejlesztési, felújítási stb.)
vonatkozásában gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről.

- A Városfejlesztési és Tervezési Osztály Beruházási és Tervezési Csoportjának
feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
Feladat megnevezése
Gondoskodik az építési törvénynek megfelelően a helyi építési
szabályzatban, illetőleg szabályozási tervben előírt és a mindenkori
éves költségvetésben jóváhagyott közművek kiépítéséről, ezek
önkormányzati vagy magánkezdeményezésű megvalósításáról a
Városüzemeltetési Osztállyal történő egyeztetést követően,
gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult
közművek létesítési költségeiről,
együttműködik a stratégiai szakreferenssel a beruházásokhoz
igényelhető pályázati pénzek megszerzéséhez szükséges pályázati
anyagok benyújtásában,
javaslatot tesz a közmű és mélyépítési munkák beruházásának
pénzügyi tervezésére (költségvetési tervezésre), a fejlesztési
feladatok tekintetében a Városüzemeltetési Osztállyal közösen,
kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a
megvalósult beruházások aktiválását a Közgazdasági Osztálynál, az
üzembe helyezést követő 8 napon belül,
gondoskodik az elkészült közmű üzembe helyezéséről, valamint
vagyonkezelésbe adásáról,
szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok víziközmű fejlesztési feladatainak ellátásához,
közreműködik a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. által lebonyolított
önkormányzati beruházások megvalósításában,
a Csoport által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában
gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,
gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, köz-parkolók és
műtárgyaik kiépítéséről a helyi építési szabályzatnak, fejlesztési
tervnek, illetve a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak
megfelelően, a Városüzemeltetési Osztállyal történő egyeztetést
követően,
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Feladatot meghatározó jogszabály
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. 4.§
(1-3)
Az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28. § (1)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési
Szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008.
(IV.25.) önkormányzati rendelet 40/C.§, 5. sz.
melléklet

1990. évi LXV. tv. 80/A. §

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. és
végrehajtási rendeletei
Az
önkormányzati
pénzeszközökből
és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006 (III.07.) sz. Önk. rendelete
21/2007. (XII.12) sz. belső szabályzata a
közbeszerzési szabályzatról szóló 5/2007. (II.01.)
sz. belső szabályzata módosításáról

biztosítja az építéshatóság által előírt parkoló megváltásból az A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló
önkormányzat által kiépítendő közparkolók kialakítását,
25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelet.
javaslatot tesz a helyi közút beruházásának pénzügyi tervezésére
(költségvetési tervezésre), a fejlesztési feladatok tekintetében a
Városüzemeltetési Osztállyal közösen,
közreműködik a csoport feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe
vehető pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok
összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok
tekintetében,
kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a
megvalósult közút, közparkoló és műtárgyaik beruházása aktiválását
a Közgazdasági osztálynál,
részt vesz az építészeti program, koncepció kidolgozásában, a
megvalósíthatóság feltételeinek tisztázásában,
javaslatot tesz a beruházások pénzügyi tervezésére (költségvetési
tervezésre), a fejlesztési feladatok tekintetében a Városüzemeltetési
Osztállyal közösen,
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a
feladatkörébe sorolt beruházások terveztetéséről és szükség szerinti
engedélyeztetéséről a Városüzemeltetési Osztállyal történő
egyeztetést követően,

2000. évi C. törvény a számvitelről
ZMJV Polgármesteri Hivatala 10/2008. (IV.30.)
sz. belső szabályzata „Számviteli politika”
RRT, ZÉSZ, OTÉK, Étv.

2011. évi CVIII. tv. és végrehajtási rendeletei
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz.
önk. rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv.
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet
306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
45/2004. BM-KvVM (VII. 26.) rendelet
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
1998. évi XXVI. törvény 7/A. §, 10.§
2011. évi CXCV. törvény
beszerzi a nem engedélyköteles beruházások indításához szükséges 113/1998. (VI.10.) sz. Kormány-rendelet
állásfoglalásokat, nyilatkozatokat,
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet
15/2000. (XI.16.) KöViM rendelete
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
gondoskodik
a
költségvetésben
jóváhagyott
beruházások 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei
vállalkozásba adásáról,
PTK szerződéseket szabályozó vonatkozó részei
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz.
önk. rendelet.
ZMJVK éves költségvetési rendelete
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet
244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes
rendelet
45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend.
2011. évi CXCV. törvény
részt vesz a csoport feladatkörébe tartozó közbeszerzési eljárások 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei
cselekményeinek és tendertechnikai eseményeinek lebonyolításában,
koordinálja a beruházások lebonyolítását, végzi a műszaki 3/2003. (I.25.) sz. BM-GKM-KvVM rendelet
ellenőrzését, illetve megbízást ad ezen munkák végzésére,
244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet
2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
rendeletei
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet
az
önkormányzati
pénzeszközökből
és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
az építményt átadja a kezelő részére,
a megvalósult ingatlant átvezetteti a földhivatali ingatlan- 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet.
nyilvántartásban,
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a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására vonatkozóan,
pályázati rendszert működtet a lakóépületek felújításának
önkormányzati támogatására,
pályázatok írása,
a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben előírt, a
városfejlesztési és rendezési tervekben szereplő helyi közutak,
közparkolók és műtárgyaik kiépítése
helyi közút kiépítésének, felújításának pénzügyi tervezéséről
(költségvetési fedezetének biztosításáról), az ezzel kapcsolatos
beruházások, felújítások, vállalkozásba adásáról, a kiviteli munkák
lebonyolításáról és műszaki ellenőrzéséről, közreműködik a csoport
feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe vehető pályázati források –
cél és egyéb támogatások – megszerzéséhez szükséges pályázatok
összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok
tekintetében
közreműködik a közlekedési koncepció kidolgozásában, gondoskodik
annak megvalósításáról,

181/2003.(XI.5.) Kormányrendelet.
45/2007. (XI.30.) önk. rend.
1988. évi I. törvény
1990. évi LXV. törvény
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
2011. évi CVIII. tv. és végrehajtási rendeletei
ZMJV
Közgyűlésének
az
önkormányzati
pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló
beszerzésekről 12/2006. (III. 07.) sz. rendelete

1988. évi I. törvény
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

- A Városfejlesztési és Tervezési Osztály Ingatlangazdálkodási Csoportjának
feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
Ingatlanhasznosítás körében:
közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának, valamint
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítésében,
döntésre előkészíti az ingatlanok hasznosítását (így különösen
értékesítését, bérbeadását, stb.)
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén
gondoskodik az állam elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozat
beszerzéséről,
a vagyon hasznosítására, valamint a vagyon tulajdonjogának
átruházására vonatkozó szerződés megkötése előtt beszerzi a
szervezet átláthatóságáról szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot
ellátja a feladat és hatásköri törvényben a településfejlesztéssel,
ingatlanvagyon
gazdálkodással
kapcsolatos
önkormányzati,
polgármesteri és jegyzői feladatokat,
ellátja az önkormányzati törvényben, a feladat és hatásköri
törvényben, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben a
vagyonhasznosítással
kapcsolatos
közgyűlési,
bizottsági,
polgármesteri és jegyzői feladatok döntésre történő előkészítését és a
végrehajtással kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat,
tulajdonosi jogkör gyakorlója (polgármester, Gazdasági Bizottság,
Közgyűlés) részére döntésre előkészíti és előterjeszti a hasznosításra
(bérbeadás) javasolt ingatlanokat,
a tulajdonosi jogkör gyakorlója által hozott döntések, bizottsági és
közgyűlési határozatok végrehajtásában való közreműködés, a
végrehajtásban részt vevő más szervezeti egységek feladatainak
összehangolása, koordinálása,
előkészíti és lebonyolítja a pályáztatás útján hasznosításra kerülő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos teendőket, a pályázati hirdetmény
elkészítésétől kezdve a pályázati eljárás lebonyolításán át a
szerződéskötésig,
előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó tulajdonosi
jognyilatkozatokat és hozzájárulásokat,
közreműködik a vagyon érintő interpellációk, hivatalvezetői
fogadónapokon felmerült kérdések, panaszok megválaszolásában,
illetve elintézésében,
javaslatot tesz a polgármester részére az újonnan létesített, illetve
tulajdonba került ingatlanok kezelőjének kijelölésére, illetve a kezelő
megváltoztatására,
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2011. évi CXCVI. tv. 9. § (1), 13/2006. (III.7.)
önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2),
2011. évi CXCVI. tv. 3. § (2), 11. § (10), 13. §
(2)
1991. évi XX. tv., 138. § (1) i), 140. § (1) j)
13/2006. (III.7.) önk. rendelet

13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet

13/2006. (III.7.) önk. rendelet

13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet

közreműködik a rendezetlen tulajdoni állapotú ingatlanok
tulajdonjogi rendezésében,
javaslatot tesz a komplex ingatlanhasznosítási ügyekben a tulajdonosi
jogokat gyakorlók (polgármester, Gazdasági Bizottság, Közgyűlés)
részére,
a vagyonkoncepció végrehajtása keretében javaslatot tesz a
fejlesztésre kerülő területek, illetve ingatlanok kijelölésére,
javaslatot tesz és közreműködik a városfejlesztési szempontból
szükséges, stratégiailag fontos ingatlanok megszerzésében,
előkészíti és végrehajtja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
stratégiai, közgyűlési döntéseket.
feladata a hivatal szervezeti egységei által leadott igények alapján az
önkormányzati
beruházásokhoz
szükséges
területszerzések,
ingatlanvásárlások (akár kisajátítási eljárás keretében történő)
lebonyolítása, művelési ág megváltoztatására irányuló eljárások
lebonyolítása,
az önkormányzati ingatlanok más szerv által történő
igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulást ad ki,
a Csoport által kezelt tervdokumentációk (fejlesztési, felújítási stb.)
vonatkozásában gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről.

13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet
2007. évi CXXIII. törvény

13/2006. (III.7.) önk. rendelet
13/2006. (III.7.) önk. rendelet

Vagyon-nyilvántartás körében:
előkészíti és végrehajtja az önkormányzati vagyon elemeinek 2011. évi CXCVI. tv. 5-6. §, 18. § (1), 1991. évi
forgalomképesség szerinti besorolását és szükség szerinti átsorolását, XXXIII. tv. 3. § (4), 7. § (4), 18. § (1), 20. § (2),
22. § (6), 23. § (2), 13/2006. (III.7.) önk. rendelet
4. §
vezeti az önkormányzati vagyonról, annak értékéről és változásairól 2011. CXCVI. tv. 10. § (1), 2011. évi CLXXXIX.
szóló nyilvántartást
tv. 110. §, 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet
vásárlással, építéssel megszerzett vagyon esetén az aktiválást 2011. évi CLXXXIX. tv., 13/2006. (III.7.) önk.
kezdeményezi és gondoskodik, hogy a vagyon a kezelőhöz kerüljön; rendelet
ha a kezelő még nincs kijelölve kezdeményezi a kezelő kijelölését,
vásárlással megszerzett önkormányzati vagyon önkormányzaton 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet
belüli kezelő (intézmény) részére történő átadása esetén
kezdeményezi a nyilvántartások közötti átvezetést,
a csoport nyilvántartási kötelezettsége körébe tartozó, üzemeltetésre, 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. §
kezelésre átadott vagyonelemekre vonatkozóan a vagyonkezelőktől
begyűjti a leltárakat,
figyelemmel kíséri az ingatlan vagyon gyarapodását, csökkenését, 2011. CLXXXIX. tv. 110. §, 2011. CXCVI. tv.
ennek alapján kezdeményezi a vagyonleltárba való felvételét, illetve 10. § (1), 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet
törlését,
kiállítja a befejeződött beruházások és felújítások üzembe helyezési 2011. évi CXCVI. tv.
okmányát a Városüzemeltetési Osztály kezdeményezésére,
közreműködik a Városüzemeltetési Osztály kezdeményezésére a 2011. évi CXCVI. tv.
befejeződött beruházások és felújítások üzembe helyezési
okmányainak kiállításában,
gondoskodik az ingatlanvagyon kataszter felfektetéséről, folyamatos 147/1992. (XI.6.) Korm. rend. 1. §
és naprakész vezetéséről a hatályos jogszabályok szerint, a kezelők,
üzemeltetők, beruházók, az önkormányzat intézményei, gazdasági
társaságai, a hivatal szakosztályai, a Földhivatal által szolgáltatott
adatok és bizonylatok alapján,
elkészíti az OSAP szerinti kötelező statisztikai adatszolgáltatásokat,
288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet
147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet 5. §
biztosítja a kormányrendeletben előírt értékegyezőséget a kataszteri 2000. évi C. tv. 165. §
és a számviteli nyilvántartások között.

-

Az Önkormányzati Osztály Testületi Csoportjának feladatait felsoroló
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
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összeállítja a közgyűlés munkatervét

1990. évi LXV. tv 12.§ (1) bek
ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 9-10. §
közgyűlési előterjesztéseket készít, jogi segítséget nyújt más ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. §
szervezeti egységnek az előterjesztések elkészítéséhez
rendelet-tervezeteket készít, közreműködik a más szervezeti egység ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (1) bek. a) pont
által előkészített rendelet-tervezet elkészítésében
Az osztályok által írásban leadott előterjesztések alapján a soron ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 12. § (2)-(4) bek.,
következő közgyűlés előzetes napirendi tárgysorát előkészíti, melyet testületi ülés előkészítéséről szóló 12/2010.
elektronikus levél (e-mail) útján egyeztetés céljából megküld a (X.20.) sz. belső szabályzat I. fejezet 1-2. pont
bizottságok elnökeinek, a polgármesternek, az alpolgármestereknek,
a jegyzőnek és az aljegyzőnek. Az így kialakult napirendi tárgysort
minden belső szervezeti egységnek eljuttatja.
külső szerv, személy által készített előterjesztéseket törvényességi, ZMJVK 6/2007. (II. 9.) sz. ÖR 15. § (3) bek. f)
tartalmi-formai szempontból ellenőrzi, segítséget nyújt az pont, testületi ülés előkészítéséről szóló 12/2010.
előterjesztés elkészítéséhez
(X.20.) sz. belső szabályzat I. fejezet 1. pont
a bizottsági és közgyűlési anyagküldést megelőzően törvényességi, 1990. évi LXV tv. 36. § (3) bek.,
tartalmi, formai szempontból ellenőrzi az előterjesztéseket
testületi ülés előkészítéséről szóló 12/2010.
(X.20.) sz. belső szabályzat I. fejezet 1. és 10.
pont
a közgyűlést követően végrehajtás céljából kiadja a közgyűlési testületi ülés előkészítéséről szóló 12/2010.
határozatokat az érdekeltek részére
(X.20.) sz. belső szabályzat III. fejezet 1. pont
részt vesz a közgyűlési határozatok végrehajtásában, ehhez testületi ülés előkészítéséről szóló 12/2010.
kapcsolódóan szerződéseket, megállapodásokat készít és véleményez (X.20.) sz. belső szabályzat III. fejezet 1. és 2.
pont
jogi segítséget nyújt más szervezeti egységnek a közgyűlési testületi ülés előkészítéséről szóló 12/2010.
határozatok végrehajtásához, ehhez kapcsolódóan megállapodások, (X.20.) sz. belső szabályzat III. fejezet 2. pont
szerződések megkötésében közreműködik, véleményezi azokat
a közgyűlést megelőzően kiadja a hivatal szakosztályainak a lejárt ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 19.§ (1) bek.
határidejű határozatok listáját, kigyűjti a határozat alapján közgyűlés testületi ülés előkészítéséről szóló 12/2010.
elé kerülő előterjesztések listáját, összeállítja a lejárt határidejű (X.20.) belső szabályzat III. fejezet 4-6. pont
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
közreműködik ZMJV Közgyűlése, valamint ZMJV Polgármesteri
Hivatala SZMSZ-ének módosításával, kiegészítésével kapcsolatos
előkészítő munkában, gondoskodik az Ügyrendi Szabályzat
naprakészen tartásáról, a szükséges módosítások átvezetéséről,
évenkénti felülvizsgálatának ellátásáról
az Osztály tevékenységét érintően szerződéseket, megállapodásokat
készít
ellátja
a
közalapítványok,
társulások
közgyűlés
előtti
beszámoltatásával kapcsolatos feladatokat

1990. évi LXV tv. 18.§ (1) bek.
ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 73. §

1990. évi LXV tv. 1. § (6) bek. b) pont,
Ptk 200. § (1) bek.
2006. évi LXV. tv. 1. §, 310/2004. sz. kgy.
határozat,
1997. évi CXXXV. tv. 6. § (4) bek.
részt vesz a jegyző kijelölése alapján a nemzetiségi önkormányzat 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4) bek.
testületének ülésén
részt vesz a Közgyűléseken, az Ügyrendi, Jogi és 1990. évi LXV. tv. 36. § (2) bek. e) pont
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság ülésein, valamint szükség
esetén egyéb bizottságok ülésein
bizottsági
határozatok
és
jegyzőkönyvek
törvényességi 1990. évi LXV. tv. 17. § (2) bek., 23. § (3) bek.
ellenőrzésével, megőrzésével, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz
történő továbbításával kapcsolatos feladatok ellátása
-

-

gondoskodik rendeletmódosítások esetén az egységes szerkezet átvezetéséről, ZMJVK 6/2007. (II.9.)
ÖR 27.§ (2)
Önkormányzati Osztály kezelésében lévő bérleményekkel kapcsolatos szerződéskötés,
szerződésvéleményezés, Ptk. 200. § (1) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 36-44. §

Az Önkormányzati Osztály Szervezési Csoportjának feladatait felsoroló
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
58

Szervezési Csoport látja el
-

testületi munka ellátásával kapcsolatos szervezési tevékenységet
a Hivatal iktatási feladatait
az Önkormányzati Osztályhoz tartozó szakfeladatokon a gazdálkodással, működéssel, működtetéssel
kapcsolatos feladatokat:

Önállóan gazdálkodik a közgyűlés által az Önkormányzati osztályhoz
tartozó szakfeladatokra megállapított kiadási és bevételi
előirányzatokkal, így a személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő
járulékok, dologi jellegű kiadások, pénzeszköz átadások, egyéb
támogatások, felújítási, felhalmozási kiadások, illetve a működési,
felhalmozási és tőke jellegű bevételek, támogatások, kiegészítések,
átvett pénzeszközök és az Önkormányzati Osztály előző évi
pénzmaradványa tekintetében.
Az Önkormányzati Osztály szakfeladataira elkészíti a szakosztály
költségvetési koncepcióját, a költségvetését, a féléves és év végi
beszámolóját, az első félévi, harmadik negyedévi, negyedik
negyedévi előirányzat módosításokat.
Üzemelteti az Önkormányzati Osztály szakfeladataihoz kapcsolódó
épületeket, létesítményeket. (Zalaegerszeg Kossuth u. 17-19.,
Kazinczy tér 4., Széchenyi tér 3-5, Széchenyi tér 4-6., Kossuth u. 4549.; Alsóerdei vendégház; Pázmány P. u. 14.; peremkerületi
kirendeltségek: Csács, Besenyő, Botfa, Bazita, Pózva, Ebergény;
Balatonberény Béke u. 64., Béke u. 53.).
Végzi a hivatal működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk,
szolgáltatások megrendelését, átvételét, átadását, szükség esetén
nyilvántartásba vételét. Nagyobb tételű beszerzések esetén biztosítja
a folyamatos felhasználást.
Az Önkormányzati Osztály a fenti épületek állagmegóvásához,
karbantartásához szükséges beszerzéseket, munkákat előkészíti,
megszervezi, végrehajtja, illetve kivitelezővel elvégezteti az
önkormányzati rendeletnek, szabályzatoknak megfelelően. (papír…)
A hivatal és dolgozói mobiltelefon beszerzésén kívül az
önkormányzati intézményhálózat T-mobil-os szerződéskötéssel
kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása
Gondoskodik az Önkormányzati Osztály költségvetésében
jóváhagyott beruházások, felújítások, szolgáltatások vállalkozásba
adásáról, lebonyolítja a közbeszerzési eljárások cselekményeit,
esetenként megbízást ad ezen munkák elvégzésére.
Az Önkormányzati Osztály gazdálkodási körébe tartozóan a
kötelezettségvállalásokat nyilvántartja, ellenjegyzi
Az Önkormányzati Osztály kezelésében lévő eszközökről (épületek,
építmények, immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések,
gépjárművek, kis értékű tárgyi eszközök, stb,) naprakész
nyilvántartást vezet, negyedévente elszámolja az értékcsökkenést, év
végén vagyonleltárt készít, illetve az előírtaknak megfelelően
kétévente előkészíti, végrehajtja a selejtezést, leltározást.
Az Önkormányzati Osztály gazdálkodási feladatkörébe tartozó
számlákat érvényesíti, utalványoztatja, vezeti a kapcsolódó
nyilvántartásokat, illetve végzi a teljesítésigazolást
A gazdálkodással összefüggő analitikus nyilvántartásokat vezeti.
Ellátja az Önkormányzati Osztály kezelésében lévő gépjárművek
üzemben tartásával, javításával, nyilvántartásával, üzemanyag
elszámolásával, az igények összesítésével és a gépkocsivezetők
irányításával kapcsolatos feladatokat, továbbá a hivatal nem
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2011. évi CXCV. tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet;
2000. évi C. tv.

2011. évi CXCV. tv. 24. §; 87.§ (1); 91.§
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7.§ (1), 10.§
(1)
1991. évi XX. tv. 138.§ (1) d) pont;
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
2011. évi CXCV. tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet
2000. évi C. tv.,
2011. évi CVIII. tv.
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07.) sz.
ÖR
ZMJVK 13/2006. (III.07.) ÖR
2011. évi CXCV. tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet
2000. évi C. tv.;
2011. évi CVIII. tv
ZMJVK többször módosított 12/2006.(III.07.) sz.
ÖR.
2011. évi CXCV. tv..; 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet
2000. évi C. tv.;
2011. évi CVIII. tv
ZMJVK többször módosított 12/2006.(III.07) sz.
ÖR
2011. évi CVIII. tv.,
ZMJVK többször módosított 12/2006.(III.07.) sz.
ÖR.
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
2000. évi C. tv. 165.§
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 49.§

2011. évi CXCV. tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet;
2000. évi C. tv.
368/2011. (XII.31.) Korm. rend.
60/1992. (IV.1.) Korm. rend.

Önkormányzati Osztályhoz tartozó gépkocsijainak elkészíti az
üzemanyag elszámolását. ( 12 gépkocsi)
Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásban foglalt
feladatok ellátása (szakmai felügyelet)
Igény esetén adminisztratív, szakmai segítséget nyújt a nemzetiségi
önkormányzat(ok) feladatának ellátásához
Gondoskodik a képviselő-testületi ülések időpontjáról és
napirendjéről szóló tájékoztatók megjelentetéséről, meghívók és
előterjesztések kiküldéséről.
Előterjesztést készít közgyűlésre és Gazdasági Bizottsági ülésre.
Évenként az infláció mértékével módosítja a nem lakás célú
helyiségek bérleti szerződéseit, megállapodásait.
Polgármesteri hatáskörbe tartozó szerződések meghosszabbítására
megállapodást köt.
Gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről, megőrzéséről,
beköttetéséről,
szükség esetén hivatalos jegyzőkönyvi kivonatot és határozatot ad ki.
Ellátja a rendeletek kihirdetésével, közzétételével kapcsolatos
teendőket.
Figyelemmel kíséri a képviselői interpellációk intézését, szervezi
azok határidőre történő megválaszolását, közgyűlésre összeállítja a
válaszadást.
Közgyűlésre elkészíti a tanácskozási joggal meghívottak listáját.
Elvégzi a közmeghallgatások előkészítésével, a beérkezett kérdések
megválaszolásával, lebonyolításával, a jegyzőkönyv elkészítésével
kapcsolatos feladatokat.
Ellátja a jegyző és az aljegyző munkájával kapcsolatos szervezési és
ügyviteli feladatokat
Szervezi a bírósági ülnökök választását
Ünnepi közgyűlések szervezése
Ellátja az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
valamint a Pénzügyi Bizottság működésének ügyviteli feladatait
Képviselők valamint a nem képviselő bizottsági tagok
vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos feladatok ellátása

ZMJVK 234/2010. sz. hat.
2011. évi CLXXIX. tv. 80.§ (1)
1990. évi LXV.tv. 12.§ (2)bek
ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 11.§ (1) bek.,
12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított
4/2007. (I.31) sz. belső szabályzat
Közgyűlés határozata
1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bek.
ZMJVK 13/2006. (III.07.) ÖR
1990. évi LXV. tv. 17. § (1) bek.
ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 33. § (3) bek.
1990. évi LXV.tv. 16.§ (2) - (3) bek.
ZMJVK 6//2007. (II.9.) ÖR. 27.§ (1)
1990. évi LXV. tv. 19. § (2) bek. a) pont
ZMJVK 6/2007. (II.9) ÖR. 29. §,
12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított
4/2007. (I.31.) belső szabályzat
1990. évi LXV. tv. 13. §,
ZMJVK 6/2007.(II.9.) ÖR. 36. §
1990. évi LXV. tv. 38. §
2011. évi CLXII. tv. 214.§

1990. évi LXV. tv .29. §,
ZMJVK 6/2007.(II.9.) ÖR 70.§ (1) bek. b.) pont
2000. évi XCVI. tv. 10/A. §,
Szabályzat a nem önk-i képv-i vagyonnyil.
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
Ellátja a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok személyügyi 1990. évi LXV. tv
feladatait (tiszteletdíjas szerződések elkészítése, változások jelzése a
MÁK-nak)
- elvégzi a nem névre szóló levelek bontását, majd az osztályokra 21/2011. (XI.10.) számú belső szabályzat a
történő szignálását,
Polgármesteri Hivatal
Egyedi iratkezelési
szabályzatáról
- elvégzi az ügyiratok érkeztetését, iktatását, előadói ívek Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
nyomtatását
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL . tv.;
21/2011. (XI.10.) számú belső szabályzat a
Polgármesteri Hivatal Egyedi iratkezelési
szabályzatáról
- az ügyintézői utasításoknak megfelelően irattároz, és kezeli a 21/2011. (XI.10.) számú belső szabályzat a
határidőbe kerülő iratokat
Polgármesteri Hivatal
Egyedi iratkezelési
szabályzatáról
- szükség esetén ügyiratot keres, illetve ad ki kézi és a központi 21/2011. (XI.10.) számú belső szabályzat a
irattárból, vezeti a kölcsönzött iratok gépi nyilvántartását
Polgármesteri Hivatal
Egyedi iratkezelési
szabályzatáról
- végzi az ügyiratok selejtezését, és selejtezési jegyzőkönyvet készít 21/2011. (XI.10.) számú belső szabályzat a
Polgármesteri Hivatal
Egyedi iratkezelési
szabályzatáról
- gondoskodik a zúzdába kerülő, illetve a Zala Megyei Levéltár 21/2011. (XI.10.) számú belső szabályzat a
részére átadandó iratanyag összeállításáról, átadásáról
Polgármesteri Hivatal
Egyedi iratkezelési
szabályzatáról
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- Végzi a minősített iratok kezelését, felhasználói engedélyek
kiadása, visszavonása, titoktartási nyilatkozat elkészítése
- Zalaegerszeg és Térsége Belső Ellenőrzési Társulás társulási
megállapodásának 5. pontja alapján gondoskodik a társulás
fenntartási költségeihez való hozzájárulás éves mértékének
megállapításáról és a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig a
költségekről tájékoztatót küld a társult önkormányzatok hivatalainak

2009. évi CLV. törvény,
90/2010. (III.26.) Korm. rendelet III. fejezet
ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 8. § (3) bekezdés 20.
pont

kisegítő, kiegészítő tevékenység
- ellátja a közgyűlések előkészítésével kapcsolatos szervezési feladatokat a ZMJVK
6/2007. (II.9.) ÖR 11.§
- Törvényességi Ellenőrzés Rendszer Kiegészítő Alkalmazása (TERKA) program
alkalmazása
- gondoskodik a közgyűlési és egyéb anyagok nyomdai sokszorosításáról 12/2010.
(X.20.) bsz. módosított 4/2007.(I.31.) belső szabályzat
- gondoskodik a közgyűlés rendeleteinek évenkénti felülvizsgálatáról
- ellátja a szabályozásnak megfelelően a rendeletek nyilvántartásba vételével,
kihirdetésével, közzétételével kapcsolatos feladatokat a ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR.
27.§
- elvégzi a belső szabályzatok hiteles példányainak kezelését, nyilvántartását,
évenkénti felülvizsgálatok figyelemmel kísérését, hivatalos másolatokat ad ki
- ellátja a városi címer és zászló használat engedélyezésével kapcsolatos feladatokat
ZMJVK 40/2000. (X.20.) ÖR 5. § (1) bek.
- gondoskodik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyének összeállításáról és
kiküldéséről a ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 28. §
- ellátja a kézbesítői feladatokat, a posta részére elvégzi a küldemények elő
feldolgozását
- üzemelteti a munkahelyi étkezdét
- ellátja az épületek vállalkozásba nem adott területeinek takarítását
- településrészi és nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek törvényességi
ellenőrzésével, megőrzésével, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz történő
továbbításával kapcsolatos feladatok ellátása a ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR. 61. § (3)
bek., 2011. évi CLXXIX. tv.
II.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. április 30.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester
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Tárgy: Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása
ZMJVK 42/2012. (IV.12.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egycsatornás gyűjtőkémények
felújítására a társasházak által benyújtott pályázatokat teljeskörűen támogatja az
alábbiak szerint:
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Hegyalja utca 7/A (386/5.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.

Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 3 559 470 forint

Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
3 559 470 forint

Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
1 067 700 forint

Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 068 770 forint

Állami támogatás összege: 1 423 000 forint

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.

Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
- A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.
Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Erkel Ferenc utca 20/A (836/3.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.

Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 3 598 957 forint

Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
3 598 957 forint

Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
1 079 600 forint

Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 079 775 forint

Állami támogatás összege: 1 439 582 forint

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.

Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
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-

A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.

Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Hegyalja utca 21-23. (779/21.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 8 111 030 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
8 111 030 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
2 433 300 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 2 433 318 forint
 Állami támogatás összege: 3 244 412 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
- A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.
Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Erkel Ferenc utca 20/B (836/3.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 3 608 232 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
3 608 232 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
1 082 460 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 082 480 forint
 Állami támogatás összege: 1 443 292 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
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-

A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.

Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Platán sor 21. (4398.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 7 220 224 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
7 220 224 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
2 165 000 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 2 167 224 forint
 Állami támogatás összege: 2 880 000 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
- Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
- A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.
Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Hegyalja utca 40. (799/15.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 5 819 210 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
5 819 210 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
1 745 763 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 745 763 forint
 Állami támogatás összege: 2 327 684 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
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-

A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.

Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Átalszegett utca 17. (182/5.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 6 150 107 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
6 150 107 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
1 845 000 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 845 107 forint
 Állami támogatás összege: 2 460 000 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
- A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.
Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 25. (1948/6.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 20 412 029 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
20 412 029 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
6 123 600 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 6 123 629 forint
 Állami támogatás összege: 8 164 800 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
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A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.

Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 21. (1948/5.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 20 462 625 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
20 462 625 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
6 138 000 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege:6 140 625 forint
 Állami támogatás összege: 8 184 000 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
- A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.
Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 23. (1948/3.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 20 462 625 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
20 462 625 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
6 138 600 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 6 139 225 forint
 Állami támogatás összege: 8 184 800 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
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-

A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.

Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Landorhegyi út 24. (4931.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 15 112 719 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
15 112 719 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
4 533 832 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 4 533 815 forint
 Állami támogatás összege: 6 045 072 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
- A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.
Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Göcseji Pataki Ferenc u. 9. (745/57.hrsz) cím alatti társasház,
egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 5 985 352 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
5 985 352 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
1 795 605 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 795 607 forint
 Állami támogatás összege: 2 394 140 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
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-

A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.

Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

13. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Arany János utca 65. (4067.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 4 202 066 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
4 202 066 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
1 260 000 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 262 066 forint
 Állami támogatás összege: 1 680 000 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
- A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.
Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 29. (2353.hrsz) cím alatti társasház,
egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 3 890 142 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
3 890 142 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
1 167 000 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 167 142 forint
 Állami támogatás összege: 1 556 000 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
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-

A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.

Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

15. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Landorhegyi út 14/B (4915.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 29 326 500 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
29 326 500 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
6 412 500 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 14 364 000 forint
 Állami támogatás összege: 8 550 000 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
- A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.
Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

16. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Landorhegyi út 22/B (4930.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 15 750 000 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
15 750 000 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
4 725 000 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 4 725 000 forint
 Állami támogatás összege: 6 300 000 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
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-

A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.

Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

17. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Takarék köz 3. (3079.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 14 172 002 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
14 167 862 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
3 600 000 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 5 767 862 forint
 Állami támogatás összege: 4 800 000 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
- A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.
Határidő:
Felelős:

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

18. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatásáról biztosítja a 8900
Zalaegerszeg, Május 1. u. 3. (30/3.hrsz) cím alatti társasház, egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására benyújtott pályázatát.
 Tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 6 348 400 forint
 Tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
6 000 750 forint
 Önkormányzati saját forrás, vissza nem térítendő egyösszegű támogatás összege:
1 800 000 forint
 Lakástulajdonosok által vállalt saját erő összege: 1 800 750 forint
 Állami támogatás összege: 2 400 000 forint
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az
állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a 2012.
éves költségvetésében elkülöníti.
 Az önkormányzati támogatás folyósításának feltételei:
- Az önkormányzati támogatás feltétele a pályázat állami támogatása;
- A támogatási szerződés megkötése;
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-

A támogatás kifizetése utólag, a támogatott teljesítésének igazolása mellett
forrásarányosan történik.

Határidő:
Felelős:

2.

A saját forrás biztosítása tekintetében az állami támogatásról szóló
döntést követő költségvetés módosítás. A támogatás folyósítása
tekintetében folyamatos.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott és a támogatási rendszer
második lépcsőjében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által is támogatott
pályázatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint
biztosítja:
2012. évi költségvetés „A lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály
szerinti pályázati önrész finanszírozása (egycsatornás gyűjtőkémények felújítása)
Lakásalapból„ előirányzatán 20.000 eFt rendelkezésre áll, a nyertes pályázatok
megvalósításához szükséges önkormányzati támogatás kiegészítését a Lakásalapból
történő átcsoportosítással szükséges biztosítani.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
pénzügyi átcsoportosításról a pályázatok elbírálását követő költségvetési rendelet
módosítása alkalmával gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

Tárgy: Kötelező
pályáztatása

A pénzügyi fedezet biztosítására a 2012. évi költségvetés aktuális
negyedévi módosítása
Gyutai Csaba polgármester
kéményseprő-ipari

közszolgáltatási

tevékenység

ellátásának

ZMJVK 43/2012. (IV.12.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátására 2012. június 1-től 2012. december 31-ig terjedő
határozott időtartamra nyilvános pályázatot ír ki. A közgyűlés a pályázati
felhívást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásnak egy megyei napilapban és
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város honlapján való közzétételéről gondoskodjon,
továbbá arra, hogy a pályázatok elbírálásának előkészítését követően a javaslatot
döntésre terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2.

a pályázat közzétételére: 2012. április 16.
a döntés előkészítő javaslat közgyűlés elé terjesztésére: 2012. május
10.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatok
ellátására munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjává Doszpoth Attila
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alpolgármestert, Dékány Endre önkormányzati képviselőt és Cseke Tibor
városüzemeltetési osztályvezetőt kéri fel, illetve jelöli ki.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az érintettek értesítésére, illetve
felkérésére.
Határidő:
Felelős:

2012. április 20.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Javaslat síremlékek védettség alá helyezésére
ZMJVK 44/2012. (IV.12.) sz. határozata
1/a. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi sírhelyeket, sírjeleket
védetté nyilvánítja:
Ssz.
I.

II.

Temető
megnevezése
Göcseji úti

Sírfelirat

Sírhelyszám, egyéb
azonosító adat

Védetté nyilvánítást
indokolja

Dr. Kustos Lajos

1-D-1-0019

Vajda József

1-D-1-008

Dr. Szilvás Rudolf

1-D-5-0004

Tanácselnök volt
Pedagógus, a zalai népzene tudósa
volt
Orvos, kórházigazgató volt

Ruszt József

1-D-5-0006

Rendező, színházigazgató volt

Morandini Tamás

1-1-31-0126

Rigler és Hajmássy család
Kriptája

-

építész
Zalaegerszeg egyetlen
kápolnaszerű, föld felszíne fölé
épített kriptája

Isoó Ferencz gyógyszerész,
meghalt Januárius 9-én1842
életének 54ikévében
Bődy József 1841-1913
(és a hozzátartozóira vonatkozó
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1/b. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a temetők
üzemeltetőit és a temetési helyek felett rendelkezni jogosult személyeket.
Határidő:
Felelős:
2.

2012. április 20.
Gyutai Csaba polgármester

A Közgyűlés felkéri a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy az
Egerszeghegyi temetőben található, a Közgyűlés 3/2006. (I.26.) számú
határozatával korábban védetté nyilvánított Farkas János és Boros László
síremlékének jelenlegi helyéről a Kápolna mellé történő áttelepítésére
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vonatkozóan vegye fel a kapcsolatot a Jézus Szíve Ferences Plébániával, mint a
temető kezelőjével.
A Közgyűlés felkéri a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a régi és újra
eladásra kerülő sírokon lévő síremlékek felülvizsgálatát végezze el. Amelyik
síremlék megőrzése bármi okból indokolt, úgy azoknak a temető külön helyén
történő gyűjtésére, felállítására tegyen javaslatot.
Határidő:
Felelős:

2012. november 30.
Horváth István ügyvezető

Tárgy: Az Aquacity területén található bérlemények pályáztatásának feltételrendszere és
az üzemeltetési szerződés módosítása
ZMJVK 45/2012. (IV.12.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-vel
a zalaegerszegi Aquacity kizárólagos üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési
szerződés 3. számú módosításának tartalmát megismerte, és az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2012. április 13.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Fedett Termálfürdőre vonatkozó jegyárkompenzációs megállapodás megkötése
és a kemping létesítésével kapcsolatos kérdések rendezése
ZMJVK 46/2012. (IV.12.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Kemping és beépített terület”
megjelölésű ingatlan tekintetében a felépítmény mindenkori tulajdonosa részére
földhasználati jogot biztosít az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti ráépítést
megállapító és földhasználati jogot alapító szerződés szerinti feltételekkel. A
Közgyűlés a szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

2012. május 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2005. sz. közgyűlési
határozattal jóváhagyott, 2005. március 31-én aláírt „Együttműködési
megállapodás” (továbbiakban: Együttműködési megállapodás) 13. pontjában, a
fedett termálfürdő üzemeltetésére előírt új gazdasági társaság alapításától eltekint
és a Kalor Zala Kft-t elfogadja a megállapodás szerinti jegyárkompenzációra
jogosult gazdasági társaságnak.
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Együttműködési megállapodás 10.
pontjában foglaltaktól eltérően a Kalor Zala Kft. kezdetben 34 %-os, az utóbbi
években – elsősorban a jegyek árának 100 Ft,-ra való kerekítése miatt - 30 %-os
kedvezményt, és csak az Egerszeg Kártyával rendelkező felnőttek részére
nyújtott, továbbá a nyugdíjasok és a 14 év alatti gyermekek esetében külön
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zalaegerszegi lakosokra nem, hanem általánosan biztosított kedvezményes árú
jegyet, ami a teljes árú felnőtt jegy árához viszonyítva kezdetben 55 %-os,
jelenleg 43,5 %-os kedvezményt jelent.
A Közgyűlés tudomásul veszi továbbá, hogy az Együttműködési megállapodás
11. pontjában foglaltaktól eltérően a Kalor Zala Kft. a Zalaegerszegiek napja
keretében – az időközben megváltozott feltételekre tekintettel - a nyitott
termálfürdő meglévő medencéire heti egy alkalommal mérsékelt árfekvésű
belépőjegyet nem biztosított.
A Közgyűlés a Kalor Zala Kft. által a jegyárkompenzáció elismerése érdekében
benyújtott elszámolását elfogadja, a jegyárkompenzáció mértékét 2008. évtől
kezdődően működési célú pénzeszköz átadásként az alábbiak szerint állapítja
meg:
A Közgyűlés a jegyárkompenzáció mértékének meghatározásánál a fedett fürdő
árbevételének megállapítása érdekében, a fürdőszolgáltatási tevékenység
árbevételeként, a Kalor Zala Kft. által kimutatott összeg korrekciójaként - a
termál és tóstrand üzemeltetésére kötött szerződés alapján - az Aquaplus Kft.
által a nyitott termálmedencék után megfizetett átalánydíj összegét tekinti
irányadónak.
A kompenzáció során szálloda hiányában idegenforgalmi adóból származó
többletbevételt nem vesz figyelembe. Az elmúlt időszak rendezése érdekében a
kompenzáció során figyelembe veszi a fedett fürdő után 2008-2011. évekre
vonatkozóan befizetett földhasználati díj nettó összegének 50 %-át, összesen
4.893.258,- Ft-ot, az iparűzési adó 2008-2010. gazdasági évekre vonatkozó
befizetéséből, összesen 3.961.806,-Ft-ot, együttesen 8.855.064,- Ft-ot.
A Közgyűlés az Együttműködési megállapodás 10. pontjában foglaltaktól eltérő,
tehát nem szerződésszerű teljesítést azzal a feltétellel veszi tudomásul, hogy a
Kalor Zala Kft. részére, a működési célú pénzeszköz átadásként fizetendő
jegyárkompenzációt a vélelmezett, elmaradt teljesítéssel arányosan, 20 %-kal
csökkentett mértékben, 7.084.051,- Ft összegben fizeti meg.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 5. számú
mellékletét képező „RÁÉPÍTÉST MEGÁLLAPÍTÓ ÉS FÖLDHASZNÁLATI
JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS” alapján a Thermalplus Kft-t terhelő és
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát földhasználati díj
jogcímén megillető 12.566.505,- Ft követeléséből 7.084.051,- Ft-ot a Kalor
Zala Kft-re engedményez Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város
Önkormányzatát terhelő jegyárkompenzáció pénzügyi teljesítéseként.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 5. számú
mellékletét képező „RÁÉPÍTÉST MEGÁLLAPÍTÓ ÉS FÖLDHASZNÁLATI
JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS” alapján a Thermalplus Kft-t terhelő és
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát földhasználati díj jogcímén
megillető 12.566.505,- Ft követeléséből fennmaradó 5.482.454,- Ft halasztott
megfizetéséhez hozzájárul oly módon, hogy az Aquacity 2012. évi
üzemeltetése során, az Aquaplus Kft-től külön megállapodás alapján az
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önkormányzat által igénybe vételre kerülő termál és hideg víz szolgáltatás
díjaként az Aquaplus Kft-nek kerüljön megfizetésre. Földhasználati díj
jogcímén a még fennálló 5.482.454,- Ft pénztartozást 2012. április 12.
napjától a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat fizetési
kötelezettség terheli.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. sz. melléklete
szerinti megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:
3.

2012. május 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 37/2005. sz. határozatával
jóváhagyott, 2005. március 31-én aláírt „Együttműködési megállapodás” 10. és
13. pontját szerződést kötő felek 2012. június1-jétől közös megegyezéssel az
alábbiak szerint módosítják, egyidejűleg a szerződésmódosítás időpontjával a 11.
pontot megszüntetik:
„10.) A felek a fedett fürdő létesítmény igénybevételéhez szükséges zalaegerszegi
lakosokra vonatkozó jegyár kedvezményt mindenkor közösen állapítják meg,
melyek kötelező érvényűek a mindenkori üzemeltetőre. Az AQUAPLUS Kft.
vállalja, hogy a zalaegerszegi lakos fürdővendégek részére mindenkor
kedvezményes áron biztosítja a belépőjegyet. A kedvezmény mértéke a
mindenkori teljes áru felnőtt belépőjegyek árához viszonyítva a zalaegerszegi
felnőttek esetében 30%, a zalaegerszegi nyugdíjasok és a zalaegerszegi 14 év
alatti gyermekek esetében 43,5%.
13.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal
arra, hogy az AQUAPLUS Kft-vel közösen, a tárgyévet követő év június 15.
napjáig megállapítja az AQUAPLUS Kft-nek a működés megkezdését követő első
évtől 15 (azaz Tizenöt) évig – tehát 2022. december31-ig bezárólag – járó
zalaegerszegi lakosok kedvezményes belépését biztosító fürdőjegy hozzájárulás
önkormányzati forrásokból teljesítendő kompenzáció mértékét, amelynek összege
nem haladhatja meg a jelen megállapodás 2. pontjában írt beruházással felépülő
létesítmény (fedett termálfürdő és szálloda) üzemeltetése következtében az
önkormányzathoz befolyt ÁFA nélküli földhasználati díj felének, a helyi iparűzési
adóból származó többletbevétel, az idegenforgalmi adóból származó bevétel
együttes mértékét. Az Önkormányzat a Kalor Zala Kft-t, mint a fedett
termálfürdő üzemeltetőjét elfogadja a jegyárkompenzációra jogosult gazdasági
társaságnak. A Kalor Zala Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a fedett
termálfürdő üzemeltetéséből származó árbevételét és az adóalap
megállapításánál megállapított kiadásait számviteli elszámolásában elkülönít,
annak érdekében, hogy a befizetett iparűzési adó mértéke a fedett termálfürdő
vonatkozásában pontosan megállapítható legyen. Amennyiben a Kalor Zala Kft.
ilyen kimutatást nem készít, vagy az általa szolgáltatott adatokból a fedett
termálfürdő árbevétele után befizetett iparűzési adó mértéke nem állapítható
meg, akkor az Önkormányzat a jegyárkompenzáció mértékének
meghatározásánál a fedett fürdő árbevételének megállapítása érdekében, a
fürdőszolgáltatási tevékenység árbevételeként a Kalor Zala Kft. által kimutatott
összeg korrekciójaként a termál és tóstrand üzemeltetésére kötött szerződés
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alapján az Aquaplus Kft. által a nyitott termálmedencék után megfizetett
átalánydíj összegét tekinti irányadónak.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:
4.)

2012. május 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. február 26-i ülésén hozott
41/2004. sz. határozata 1. pontjának utolsó két mondatát hatályon kívül helyezi,
egyidejűleg az 1. pontot az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
„Az önkormányzat a Thermálplus Kft. részére a camping használatbavételének
évétől 50 évre, de legfeljebb az épületek fennállásáig földhasználati jogot biztosít
a felépítmények által elfoglalt földterületre, évi 1.200.000,-Ft + áfa
földhasználati díj alapul vételével, ami évente, az előző évi infláció mértékével
emelkedik, melynek összege 2012. évben 1.622.537.-Ft + áfa. A földhasználati
díj mértéke a jelenleg meglévő építmények alatt elhelyezkedő terület arányában
kerül meghatározásra azzal, hogy a jövőben esetlegesen megvalósítandó
építmények után a földhasználati díj az újonnan létrejövő építmények által
elfoglalt területekkel arányosan növekszik.
„Az önkormányzat vállalja, hogy 2013. január 1-jétől a „Kemping és beépített
terület” megjelölésű ingatlan után befizetett nettó földhasználati díjat és
befizetett idegenforgalmi adót az önkormányzat beruházásaként a kemping
infrastrukturális fejlesztésére fordítja, az így finanszírozott beruházás az
önkormányzat tulajdona marad.”

5.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
Aquaplus cégcsoport és az önkormányzat közötti együttműködést, annak
szerződéses szabályozását tekintse át, és amennyiben van szerződéssel nem
rendezett kapcsolat, úgy annak szerződéssel történő rendezésére tegyen
javaslatot.
Határidő:
Felelős:

2012. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 29. szám alatti nem lakás célú helyiség
(4983/13/A/29 hrsz.) értékesítése
ZMJVK 47/2012. (IV.12.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 136/2009. (V.21.) sz. határozatát
hatályon kívül helyezi.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályáztatás útján
értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló zalaegerszegi 4983/13/A/29 hrsz.ú, üzlethelyiség megnevezésű, 164 m2 területű, természetben a Zalaegerszeg,
Landorhegyi u. 29. földszint 1. szám alatt található ingatlant.
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A közgyűlés az ingatlan induló eladási árát 21.160.000,- Ft összegben határozza
meg, melyet ÁFA fizetési kötelezettség nem terhel.
A pályázaton való részvétel feltétele 2.100.000,- Ft összegű bánatpénz
megfizetése, a befizetett bánatpénz összege eredményes pályázat esetén
foglalónak minősül és a vételárba beszámításra kerül.
Az ingatlan tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet
részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt okiratban kell
nyilatkoznia a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak szerinti
átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
A pályázaton nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződést az
eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kell megkötni azzal, hogy az állam
elővásárlási jogára tekintettel az adásvételi szerződés csak az elővásárlási jog
gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 30 napos nyilatkozattételi
határidő eltelte után lép hatályba. A vevő a vételár minimum 50%-át a szerződés
hatályba lépését követő 15 napon belül köteles megfizetni. A fennmaradó
vételárat a szerződéskötéstől számított egy éven belül a mindenkori jegybanki
alapkamattal növelten egy összegben kell megfizetni. A pályázó a vételár
megfizetésére kedvezőbb ajánlatot is tehet.
Eredményes pályázat esetén az energetikai tanúsítványt az Önkormányzat
elkészítteti és legkésőbb a szerződéskötésig a vevő rendelkezésére bocsátja.
Az adásvételi szerződésben ki kell kötni a tulajdonjog fenntartását a vételár teljes
kiegyenlítéséig és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése
esetére a foglaló megtartása mellett az egyoldalú nyilatkozattal történő elállási
jogot.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékesítésre vonatkozó nyilvános
pályázat - szükség esetén többszöri – kiírásáról a vagyonrendeletben foglaltak
szerint gondoskodjon.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével az
adásvételi szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

pályázat kiírására 2012. április 30.
adásvételi szerződés megkötésére 2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi 745/90 hrsz-ú (Köztársaság u. 72. szám alatti) ingatlan
hasznosítása
ZMJVK 48/2012. (IV.12.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 161/2010. (VI.27.) sz.
határozatát hatályon kívül helyezi.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján
értékesíti a tulajdonában álló – a zalaegerszegi 745/90 hrsz-ú, kivett épület és
udvar megnevezésű, 1580 m2 területű társasházi ingatlan (Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 72.) részét képező - zalaegerszegi 745/90/A/1 hrsz-ú, 358,2 m2
nagyságú önkormányzati iroda megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó
6831/10000 eszmei hányaddal együtt.
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A közgyűlés az ingatlan induló eladási árát a korábbi eredménytelen
pályázatokra is tekintettel 24.753.000,- Ft összegben határozza meg. Az ingatlan
értékesítése során ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik.
Az önkormányzat a vagyonrendelete szerinti nyilvános pályázatot ír ki az
ingatlan értékesítésére azzal, hogy a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az
ingatlanra vonatkozó hatályos rendezési tervi szabályozást.
A pályázaton való részvétel feltétele 2.500.000,- Ft összegű bánatpénz
megfizetése, a befizetett bánatpénz összege eredményes pályázat esetén
foglalónak minősül és a vételárba beszámításra kerül.
Az ingatlan tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet
részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt okiratban kell
nyilatkoznia a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak szerinti
átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
A pályázaton nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződést az
eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kell megkötni azzal, hogy az állam
elővásárlási jogára tekintettel az adásvételi szerződés csak az elővásárlási jog
gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 30 napos nyilatkozattételi
határidő eltelte után lép hatályba. A vevő a vételár minimum 50%-át a szerződés
hatályba lépését követő 15 napon belül köteles megfizetni. A fennmaradó
vételárat a szerződéskötéstől számított egy éven belül a mindenkori jegybanki
alapkamattal növelten egy összegben kell megfizetni. A pályázó a vételár
megfizetésére kedvezőbb ajánlatot is tehet.
Eredményes pályázat esetén az energetikai tanúsítványt az önkormányzat
elkészítteti, és legkésőbb a szerződéskötésig a vevő rendelkezésére bocsátja.
Az adásvételi szerződésben ki kell kötni a tulajdonjog fenntartását a vételár teljes
kiegyenlítéséig és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése
esetére a foglaló megtartása mellett az egyoldalú nyilatkozattal történő elállási
jogot.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékesítésre vonatkozó nyilvános
pályázat kiírásáról a vagyonrendeletben foglaltak szerint gondoskodjon.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével az
adásvételi szerződést megkösse.
Határidő:
Felelős:

pályázat megjelentetésére 2012. április 20.
adásvételi szerződés megkötésére 2012. május 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zrínyi úti kerékpárút megvalósítására vonatkozó területcserével kapcsolatos
közgyűlési határozat módosítása
ZMJVK 49/2012. (IV.12.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 241/2011. (XI.24.) sz.
határozatát hatályon kívül helyezi.
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2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzat
tulajdonában álló Zalaegerszeg 1534/3 hrsz.-ú, kivett közút megnevezésű
ingatlan 2895 m2 nagyságú részterületének közforgalom elől el nem zárt
magánúttá történő átminősítésével és ezzel az ingatlanrész forgalomképessé
válásával.

3.

A közgyűlés a Zalaegerszeg 1534/3 hrsz.-ú ingatlan 2895 m2 nagyságú
részterületét elcseréli a Z-Rent Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.
(Zalaegerszeg, Zrínyi u. 87.) tulajdonát képező Zalaegerszeg 1534/4 hrsz-ú,
kivett telephely megnevezésű ingatlan 61 m2 nagyságú, Zalaegerszeg 1534/7
hrsz.-ú, kivett telephely megnevezésű ingatlan 133 m2 nagyságú és a Z-Ground
Ingatlankezelő és Hasznosító Kft. (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 22.) tulajdonát képező
Zalaegerszeg 1534/8 hrsz.-ú, kivett telephely megnevezésű ingatlan 474 m2
nagyságú részterületével 4.451.931,- Ft + 1.202.021,- Ft ÁFA (bruttó
5.653.952,- Ft) forgalmi értéken.
Az önkormányzat vállalja az ingatlancsere kapcsán felmerülő 1.202.021,- Ft
összegű ÁFA megfizetését, melynek pénzügyi fedezete az önkormányzat 2012.
évi költségvetésében a beruházási célú kiadások között „Stratégiai fejlesztés,
tervezés és területszerzés” címen „Ingatlanvásárlás” soron biztosított.
Az ingatlancsere szerződést az alábbi feltételekkel kell megkötni:
A területcsere kisajátítási eljárás megelőzése érdekében, az önkormányzat
által történő kerékpárút kialakítása céljából jött létre.
Az elcserélt telephely megnevezésű ingatlanrészek összértékét és a
Zalaegerszeg 1534/3 hrsz.-ú ingatlan részterületének értékét a cserélő felek
értékarányosnak tekintik.
Az ingatlanokra vonatkozó telekalakítási dokumentáció elkészítését, a
telekalakítási eljárás és a közút átminősítésének engedélyezésére
vonatkozó eljárás kezdeményezését, valamint az azzal kapcsolatos
költségek viselését az önkormányzat vállalja.
A telephely ingatlanokra bejegyzett terhek (vezetékjogok és jelzálogjog)
jogosultjai hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése az ingatlantulajdonosok
kötelezettsége.
Az út átminősítésére vonatkozó jogerős engedély megszerzését követően, a
telekalakítási eljárás jogerős befejezését követő 30 napon belül cserélő
felek ingatlancsere szerződést kötnek. A szerződés elkészítését az
önkormányzat vállalja.
Az ingatlan tulajdonjogát átruházni csak átlátható szervezet részére lehet.
A csereszerződésben érintett szervezeteknek cégszerűen aláírt okiratban
kell nyilatkozniuk a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak szerinti
átláthatóságukról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlancsere szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. augusztus 31.
Gyutai Csaba polgármester
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Tárgy: Gondozási Központ Idősek Otthona tornatermének (Zalaegerszeg 4240/1 hrsz. –
Gasparich u. 3.) bérbeadása
ZMJVK 50/2012. (IV.12.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Zalaegerszeg 4240/1 hrszú ingatlanon (természetben Zalaegerszeg, Gasparich u. 3. sz. alatt) található Idősek
Otthona tornatermének 5 év meghatározott időre történő bérbeadására vonatkozó - a
jelen előterjesztés 1. mellékletében található - nyilvános pályázat kiírását.
A közgyűlés felkéri a Gondozási Központ vezetőjét a pályázat lebonyolítására, és a
pályázaton nyertes pályázóval a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

bérleti szerződés aláírására 2012. április 30.
felkérésre: Gondozási Központ vezetője

Tárgy: A Déli Ipari Parkban található zalaegerszegi 091/24 hrsz-ú ingatlan értékesítése
ZMJVK 51/2012. (IV.12.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 50/2011. (III.10.) sz.
határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése munkahelyteremtő beruházás
céljára nyilvános pályázat útján építési telekként értékesíti a zalaegerszegi
091/24 hrsz.-ú, 13633 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlanban
lévő 28652/29404-ed tulajdoni hányadát, azaz 13284 m2 nagyságú területrészt.
Az ingatlanrész induló eladási ára 51.807.600,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
65.795.652,- Ft.
A közgyűlés ugyanezen feltételekkel kívánja értékesíteni az ingatlannak az
önkormányzat tulajdonába kerülő másik 752/29404-ed tulajdoni hányadát, azaz
349 m2 nagyságú területrészét is, melynek induló eladási árát 1.361.100,- Ft
+ÁFA, azaz bruttó 1.728.597,- Ft összegben határozza meg.
Az értékesítésre vonatkozó nyilvános pályázati felhívást a közgyűlés az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a
pályázati felhívás megjelentetéséről, valamint a beérkezett érvényes ajánlatok
közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására 2012. április 16.
ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére 2012. május 10.
felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató

Tárgy: Az intézményi és egyesületi sport infrastruktúra fejlesztés lehetőségei
ZMJVK 52/2012. (IV.12.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja pályázat benyújtását az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
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igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet
alapján az „önkormányzati fejlesztések 2012” konstrukcióra a Belvárosi Két
tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhely Iskola tornaterme és
tornaszobája fejlesztése tekintetében. Felkéri a polgármestert, hogy nyertes
pályázat esetén gondoskodjon a szükséges önerő, 5.750.000,- Forint
biztosításáról a költségvetésben.
Határidő:
Felelős:
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Andráshida LSC és a
Páterdombi LSC pályázatának benyújtását a társasági nyereségadó terhére
megvalósítható sport- célú fejlesztések tárgyában, és nyertes pályázat esetében,
egyesületenként legfeljebb bruttó 10 millió forinttal hozzájárul azok önrészigényéhez. Felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázatok esetén
gondoskodjon a szükséges 20.000.000,- Forint biztosításáról a költségvetésben.
Határidő:
Felelős:

3.

a támogató döntést követő költségvetés módosítás
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a város részvételét az
OVI-FOCI Alapítvány pályázatán. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
pályázatok előkészítéséről és nyertes pályázatok esetén a szükséges, együttesen
legfeljebb 5.700.000,- Forint biztosításáról a költségvetésben.
Határidő:
Felelős:

4.

a támogató döntést követő költségvetés módosítás
Gyutai Csaba polgármester

a pályázat benyújtása tekintetében 2012. április 25., az önrész
tekintetében a támogató döntést követő költségvetés módosítás
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a látvány-csapatsport támogatását
biztosító pályázat sikeres lebonyolítása érdekében az Andráshidai SC valamint a
ZTE Kosárlabda Klub Kft részére - a projekt utófinanszírozására tekintettel támogatás és a visszaigényelhető általános forgalmi adó megelőlegezésként éven
belül visszafizetendő kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsönök folyósítása
ellenőrzött módon, a számlák beérkezését követően, azok kiegyenlítési
kötelezettségének határidejéhez igazodóan, folyamatos ellenőrzés mellett
történjen.
Felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti finanszírozási problémák kezelésére,
megfelelő garanciák biztosításával kamatmentes kölcsön nyújtására
megállapodást kössön. A kölcsön visszafizetésének esedékessége a támogatás,
valamint az általános forgalmi adó összegének a támogatott bankszámláján
történő jóváírását követő munkanap.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a kölcsön nyújtás és visszafizetés
előirányzatának költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a II. negyedéves
módosítás során gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

költségvetési rendeleten történő átvezetésre II. negyedéves
módosítás,
kölcsönszerződés megkötésére 2012. május 31.
Gyutai Csaba polgármester
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Tárgy: Zalaegerszeg és Térsége Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának
módosítása
ZMJVK 53/2012. (IV.12.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. május 1. napi hatállyal a
Zalaegerszeg és Térsége Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodását az
alábbiak szerint módosítja:
A társulási megállapodás 3. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A társult önkormányzatok intézményeinek száma (beleértve a polgármesteri
hivatalokat, körjegyzőségeket is): 49
A társulási megállapodás 9. pontjának második és negyedik bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
A köztisztviselők foglalkoztatásának előfeltétele, hogy rendelkezzenek a közszolgálati
tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendeletben előírt
képesítéssel, alkalmazásukat megelőzően legalább kétéves önkormányzati
költségvetési területen eltöltött pénzügyi vagy számviteli gyakorlattal, továbbá a
vonatkozó jogszabály által meghatározott, a belső ellenőrzési tevékenység
folytatásához előírt regisztrációval. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.
A Társulás tagjai tudomással bírnak arról, hogy a belső ellenőrök a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 19. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alapján a bizonyosságot adó ellenőrzési és a belső ellenőrzési
standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység
végrehajtásába nem vonhatók be.
A társulási megállapodás 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10. A belső ellenőrzés feladatát a Kormányrendelet 21. §-a határozza meg. A belső
ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére,
különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és
elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a
vizsgálatára. Erre figyelemmel a belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége
körében ellátandó feladata:
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének,
működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint
működésének gazdaságosságát,
hatékonyságát és eredményességét;
b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók
valódiságát;
c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és
javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése,
kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása
érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és
a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett
intézkedéseket.
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A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:
a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével,
vizsgálatával,
kockázatának becslésével;
b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb
és hatékonyabb
gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési
rendszerek és a
teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos
továbbfejlesztésében;
d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment
területén;
e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének
növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a
költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
A társulási megállapodás 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
11. A belső ellenőrzési vezető a társult 7 önkormányzat mindegyikénél Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Irodájának vezetője, aki a
következőkben felsorolt feladatait a vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a
Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint látja el:
a) elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet;
b) kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet állít össze az
érintett önkormányzatok jegyzője írásos véleményének figyelembevételével. A társult
önkormányzatok képviselő-testületeinek, továbbá a gesztor önkormányzat
(Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata) közgyűlésének jóváhagyása után a
terveket végrehajtja, azok megvalósítását nyomon követi;
c) a belső ellenőrzési tevékenységet megszervezi, az ellenőrzések végrehajtását
irányítja;
d) az ellenőrzéseket összehangolja;
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság
gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv
vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja
és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására;
f) a lezárt ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a
vizsgálatot végző valamennyi ellenőr aláírását követően a belső ellenőrzési vezető
hagyja jóvá és megküldi az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője részére.
g) az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a
Kormányrendelet 48. §-ában foglaltak szerint és önkormányzatonként külön-külön
összeállítja;
Az előbbiekben megfogalmazott feladatokon túl a belső ellenőrzési vezető köteles:
a) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter
által közzétett
módszertani útmutatók;
b) gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési
dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos
tárolásáról;
c) biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében – a gesztor
önkormányzat
jegyzője által jóváhagyott - éves képzési tervet készít és
gondoskodik annak megvalósításáról;
83

d) a társult önkormányzatok (kör)jegyzőit az éves ellenőrzési terv megvalósításáról,
és az attól való
eltérésekről tájékoztatja;
e) kialakítja és működteti a Kormányrendelet 50. §-ában meghatározott ellenőrzések
nyilvántartását;
f) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartja és betartatja
az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat.
A társulási megállapodás 12. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint
módosul:
A Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmára vonatkozóan a Kormányrendelet 17. §ának (2) bekezdésében írtak az irányadóak.
A társulási megállapodás 13. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés
alapján stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet készít, melyeket a társult
önkormányzatok jegyzőinek írásos véleményét figyelembe véve a gesztor
önkormányzat közgyűlése hagy jóvá, a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
jóváhagyását követően. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervet – melynek
tartalmára a Kormányrendelet 31. §-ának (4) bekezdése irányadó – a hatályos
önkormányzati törvényben szereplő határidőig kell jóváhagyni. A gesztor
önkormányzat jegyzője köteles a társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzőinek a
jóváhagyott éves ellenőrzési tervet, a jóváhagyást követően megküldeni. A belső
ellenőrök a Kormányrendelet 33. §-a alapján minden egyes ellenőrzés lefolytatásához
ellenőrzési programot kötelesek készíteni.
A társulási megállapodás 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
15. A belső ellenőrök jogaira és kötelességeire a Kormányrendelet 25-26. §-ában
leírtak az irányadók,
továbbá munkavégzésük során kötelesek az Etikai Kódexben
foglaltakat is betartani.
A társulási megállapodás 16. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:
A belső ellenőrök jelentésüket a Kormányrendelet 39. §-ának (3) bekezdésében írt
tartalommal készítik el.
A társulási megállapodás 1. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. sz.
melléklete lép.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a megállapodás aláírására: 2012. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Alapfokú művészetoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
ZMJVK 54/2012. (IV.12.) sz. határozata
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2012. július 1-jei hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:

84

1. Az alapító okirat preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény számára a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki.” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adja ki:” szövegrész lép.
2. Az alapító okirat
„Művészeti ágak:
Zeneművészeti ág:
zenei előképző, szolfézs, népzene tanszak, vonós tanszak, fafúvós
tanszak, rézfúvós tanszak, zongora, ütő, gitár.
Táncművészeti ág:
balett tanszak
Képző-és iparművészeti ág:
Vizuális alapismeretek, rajz-festés-mintázás, grafika, festészet, fotóvideo, textilműves, bábkészítő, kézműves, kerámia, tűzzománc,
fatárgykészítő” szövegrész helyébe
„Művészeti ágak:
Zeneművészeti ág:
zeneismeret tanszak, vonós tanszak, fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak,
billentyűs tanszak, akkordikus tanszak
Táncművészeti ág:
balett tanszak
Képző-és iparművészeti ág:
képzőművészeti tanszak, fém- és zománcműves tanszak, fotó és film
tanszak, grafika és festészet tanszak, környezet- és kézműveskultúra
tanszak, szobrászat és kerámia tanszak, textil- és bőrműves tanszak”
szövegrész lép.
3. Az alapító okirat
„Az intézmény besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény,
a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal,
hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai)
segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti
egységgel.” szövegrész helyébe
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„Az intézmény besorolása:
a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és
felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül
kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai
ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.”
szövegrész lép.
4. Az alapító okirat
„852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1–4. évfolyamán
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl.
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912)
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd”
szövegrész helyébe
„852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl.
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni ellátását. (855912)
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd” szövegrész lép.
5. Az alapító okirat
„852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
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kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5–8. évfolyamán
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl.
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd”
szövegrész helyébe
„852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl.
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855915).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd” szövegrész lép.
6. Az alapító okirat
„853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
(9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
 Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd”
szövegrész helyébe
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„853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
(9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd” szövegrész lép.
7. Az alapító okirat „Kiegészítő tevékenység:” részének megszűnése miatt a „562913
Iskolai intézményi étkeztetés”, a „562917 Munkahelyi étkeztetés”, valamint a „682001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatok a kiegészítő feladatok közül
törlésre kerülnek és átkerülnek az alapfeladatok közé.
8. Az alapító okirat „Alaptevékenység” részében a „682002 Nem lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat helyébe a „680002 Nem lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat lép, a „479901 Tankönyvforgalmazás
költségvetési szervnél” szakfeladat helyébe a „470002 Tankönyvforgalmazás
költségvetési szervnél” szakfeladat lép, a „682001 Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése” szakfeladat helyébe a „680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
szakfeladat lép.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. április 20.
Gyutai Csaba polgármester

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2012. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az alapító okirat preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2)
bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend.
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10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja
ki.” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.
2. Az alapító okirat
„Művészeti ágak megnevezése:
Zeneművészeti ág:
népzene tanszak (cimbalom, citera, tekerő, népi hegedű, népi brácsa,
népi bőgő, népi furulya, népi ének), vonós tanszak (gordonka, hegedű,
nagybőgő, brácsa), fafúvós tanszak (klarinét, furulya, fuvola, szaxofon,
oboa), rézfúvós tanszak (trombita, tuba, harsona, kürt, tenorkürt,
baritonkürt), zongora, magánének, ütő, gitár, szolfézs, kamarazene,
zeneóvoda.” szövegrész helyébe
„Művészeti ágak:
Zeneművészeti ág:
zeneismeret tanszak (klasszikus zene), vonós tanszak, fafúvós tanszak,
rézfúvós tanszak, billentyűs tanszak, akkordikus tanszak, kamarazene
tanszak, vokális tanszak, zeneóvoda, vonós és tekerő tanszak, fúvós
tanszak, pengetős tanszak, vokális tanszak, zeneismeret tanszak
(népzene)” szövegrész lép.
3. Az alapító okirat
„Az intézmény besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv,
a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény,
a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal,
hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai)
segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti
egységgel.” szövegrész helyébe
„Az intézmény besorolása:
a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és
felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül
kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai
ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.”
szövegrész lép.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
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A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. április 20.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ átszervezése
ZMJVK 55/2012. (IV.12.) sz. határozata
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Általános Művelődési
Központ alapító okiratát 2012. augusztus 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ számára az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ számára az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész
lép.
2. Az alapító okirat
„Az intézmény neve és székhelye: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.” szövegrész helyébe
„Az intézmény neve és székhelye: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.” szövegrész lép.
3. Az alapító okirat
„Az intézmény típusa: Általános művelődési központ alapfokú művészetoktatási
intézménnyel, művelődési házzal, Art mozival, kézműves házzal, hangverseny-és
kiállító teremmel.” szövegrész helyébe
„Az intézmény típusa: Művelődési központ művelődési házzal, Art mozival, kézműves
házzal, hangverseny-és kiállító teremmel, családi szertartások és rendezvények
lebonyolítását végző irodával.” szövegrész lép.
4. Az alapító okirat
„Telephelyei:
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Botfai Közösségi Ház Zalaegerszeg, Botfa u. 68.
Széchenyi István Általános Iskola Bucsuszentlászló, Széchenyi u. 6.
Általános Iskola Alsónemesapáti, Kossuth L. u. 23.
Gébárti Kézműves Ház Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/50
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem Zalaegerszeg, Ady u. 14.
Art Mozi, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.
Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskola Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 68.
8. Egervári László Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Zalaszentiváni
tagintézménye Zalaszentiván Kinizsi Pál u. 2.” szövegrész helyébe
„Telephelyei:
1. Botfai Közösségi Ház Zalaegerszeg, Botfa u. 68.
2. Gébárti Kézműves Ház Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/80
3. Városi Hangverseny- és Kiállítóterem Zalaegerszeg, Ady u. 14.
4. Art Mozi, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.” szövegrész lép.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5. Az alapító okirat
„Az intézmény jogállása: Általános Művelődési Központ, önálló jogi személy,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogállása: Művelődési Központ, önálló jogi személy, önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv.” szövegrész lép.
6. Az alapító okirat
„Az intézmény vezetése: Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlése által, pályáztatás alapján kinevezett igazgató áll, aki az intézmény
dolgozói tekintetében önálló munkáltatói joggal rendelkezik. Az intézményt az
igazgató az igazgatótanáccsal közösen irányítja.
Az igazgatói, vezetői megbízás a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján történik.” szövegrész
helyébe
„Az intézmény vezetése: Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlése által, pályáztatás alapján megbízott igazgató áll, aki az intézmény
dolgozói tekintetében önálló munkáltatói joggal rendelkezik.
Az intézményvezetői megbízás a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján történik.”
szövegrész lép.
7. Az alapító okirat
„Az intézmény közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:
Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központ és Közép-európai Kulturális Intézet
(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.)
Városi Hangverseny – és Kiállítóterem (Zalaegerszeg, Ady u. 14.)” szövegrész
helyébe
„Az intézmény közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:
Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központ és Közép-európai Kulturális Intézet
(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.)
Városi Hangverseny – és Kiállítóterem (Zalaegerszeg, Ady u. 14.)
Családi Intézet (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. I – II. emelet)” szövegrész lép.
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8. Az alapító okirat
„A feladatok ellátását szolgáló vagyon adatai:
Kézművesek Háza

0737/50

51 ha 1658 nm (magában foglalja a tavat és a
parkot is, mivel nincs megosztva a terület)
földterületen 291+35 nm beépített alapterületű
épület”

szövegrész helyébe
„A feladatok ellátását szolgáló vagyon adatai:
Kézművesek Háza

0737/80

51 ha 1658 nm (magában foglalja a tavat és a
parkot is, mivel nincs megosztva a terület)
földterületen 291+35 nm beépített alapterületű
épület”

szövegrész lép.
9. Az alapító okirat
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési
tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közművelődési
intézményt.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés e) pontja alapján
alapfokú művészetoktatási feladatot lát el.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §
(1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési tevékenységek folyamatos
megvalósíthatósága érdekében a közművelődési intézményt.” szövegrész lép.
10. Az alapító okirat
„Az intézmény besorolása: a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel
rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét
önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint
gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik
pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” szövegrész helyébe
„Az intézmény besorolása: a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal,
hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai)
segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti
egységgel.” szövegrész lép.
11. Az alapító okirat
„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony, illetve polgári jogi jogviszony keretében
foglalkoztatottak” szövegrész helyébe
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„Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak” szövegrész lép.
12. Az alapító okirat
„A Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ központi intézménye:
Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ Gönczi Ferenc Székhelyintézménye
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.” szövegrész helyébe
„A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ központi intézménye:
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi Ferenc Székhelyintézménye
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.” szövegrész lép.
13. Az alapító okirat
„Kezelője és Üzemeltetője: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ”
szövegrész helyébe
„Kezelője és Üzemeltetője: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ” szövegrész
lép.
14. Az alapító okirat
„Az intézmény feladatköre:
1. Alapfeladatként közművelődési feladatellátást végez Zalaegerszeg Landorhegy
városrészében az intézmény székhelyén.
A feladatellátás helyszíne: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ Gönczi
Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
2. Alapfeladatként közművelődési feladatellátást végez Zalaegerszeg Botfa
városrészében az intézmény 1. sz. telephelyén.
A feladatellátás helyszíne: Botfai Közösségi Ház Zalaegerszeg, Botfa u. 68.
3. Alapfeladatként alapfokú művészetoktatást végez:
- művészeti ág: táncművészet
- tanszak: moderntánc, és társastánc
- az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 700 fő
A feladatellátás helyszíne: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ Gönczi
Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
valamint telephelyein, a telephely községek területére kiterjedően.
A feladatellátás helyszínei: 2. sz. telephely
Széchenyi István Általános Iskola Bucsuszentlászló, Széchenyi u. 6.
3. sz. telephely
Általános Iskola Alsónemesapáti, Kossuth L. u. 23.
4. sz. telephely
Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskola Zalaegerszeg, Köztársaság
u. 68.
5. sz. telephely
Egervári László Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Zalaszentiváni
tagintézménye Zalaszentiván Kinizsi Pál u. 2.
4. Alapfeladatként népművészeti hagyományőrző, és oktató tevékenységet folytat
Zalaegerszeg egész területére és a Nyugat-dunántúli régióra kiterjedően az intézmény
telephelyén.
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A feladatellátás helyszíne: 4. sz. telephely
Gébárti Kézműves Ház Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/50
5. Alapfeladatként egyéb oktatási tevékenységet végez Zalaegerszeg egész területére
kiterjedően az intézmény székhelyén.
A feladatellátás helyszíne: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ Gönczi
Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
6. Alapfeladatként komolyzenei koncerteket, kiállításokat szervez. A feladatellátás
helyszíne: székhely, illetve Keresztury Dezső ÁMK Hangverseny- és Kiállítóterem
intézményegység, Zalaegerszeg, Ady u. 14.
7. Alapfeladatként mozifilmek vetítése, filmklub működtetése. A feladatellátás
helyszíne: Art Mozi, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.” szövegrész helyébe
„Az intézmény feladatköre:
1. Alapfeladatként közművelődési feladatellátást végez Zalaegerszeg város területére
kiterjedően az intézmény székhelyén.
A feladatellátás helyszíne: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi
Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
2. Alapfeladatként közművelődési feladatellátást végez Zalaegerszeg
városrészében az intézmény 1. sz. telephelyén.
A feladatellátás helyszíne: Botfai Közösségi Ház Zalaegerszeg, Botfa u. 68.

Botfa

3. Alapfeladatként családi szertartások és rendezvények lebonyolításának
feladatellátását végzi:
Családi rendezvények lebonyolítása. Az állampolgári jogon járó polgári szertartások
méltó megrendezése, a kapcsolódó szolgáltatások mind szélesebb körének biztosítása,
a családok, a város lakossága ünnepélyesség iránti igényének szolgálata.
A feladatellátás helyszíne: Széchenyi tér 3-5. I – II. emelet
4. Alapfeladatként népművészeti hagyományőrző, és oktató tevékenységet folytat
Zalaegerszeg egész területére és a Nyugat-dunántúli régióra kiterjedően az intézmény
telephelyén.
A feladatellátás helyszíne: 2. sz. telephely
Gébárti Kézműves Ház Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/80
5. Alapfeladatként egyéb oktatási tevékenységet végez Zalaegerszeg egész területére
kiterjedően az intézmény székhelyén.
A feladatellátás helyszíne: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi
Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
6. Alapfeladatként komolyzenei koncerteket, kiállításokat szervez. A feladatellátás
helyszíne: székhely, illetve Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ
Hangverseny- és Kiállítóterem intézményegység, Zalaegerszeg, Ady u. 14.
7. Alapfeladatként mozifilmek vetítése, filmklub működtetése. A feladatellátás
helyszíne: Art Mozi, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.” szövegrész lép.
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15. Az alapító okirat
„Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ gazdasági és műszaki egysége saját
feladatainak ellátása mellett gondoskodik még a hozzá rendelt önállóan működő József
Attila Városi Könyvtár, valamint a Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és
Marketing Iroda működésének gazdasági és műszaki feltételeiről.” szövegrész helyébe
„Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ gazdasági és műszaki egysége saját
feladatainak ellátása mellett gondoskodik még a hozzá rendelt önállóan működő
József Attila Városi Könyvtár, valamint a Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és
Marketing Iroda működésének gazdasági és műszaki feltételeiről.” szövegrész lép.
16. Az alapító okirat „Alaptevékenység” részéből a „852032 Alapfokú művészetoktatás
képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban”, a „856000
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása” és a „592014 Zeneműkiadás”
szakfeladat törlésre kerül; a „682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
szakfeladat helyébe a „680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
szakfeladat lép. Az alapító okirat kiegészül az alábbiakkal:
„940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek”
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. április 20.
Gyutai Csaba polgármester

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Keresztury Dezső Általános
Művelődési Központ igazgatóját, hogy az intézmény átszervezése miatt a szervezeti és
működési szabályzat módosításáról gondoskodjon. A Közgyűlés felkéri az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnökét, hogy azt jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2012. május 25.
Gecse Péter, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
felkérésre: Kondor Anita igazgató

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Családi Intézetet 2012. augusztus 29-i
hatállyal, mint önálló jogi személyt, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati
költségvetési szervet megszünteti.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megszüntető okirat aláírására és a szükséges további
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. április 20.
Gyutai Csaba polgármester
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IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Családi
Intézet Keresztury Dezső Városi Művelődési Központba történő beolvadásával kapcsolatos
pénzügyi, számviteli intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2012. augusztus 29.
Gyutai Csaba polgármester

V. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés a Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ pedagógus létszámát 2012. augusztus 30-tól 7 fővel, ügyviteli dolgozóinak létszámát
1 fővel csökkenti, az egyéb szakalkalmazotti létszámát 4,5 fővel megemeli.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás átvezetéséről a költségvetési
rendelet II. negyedévi módosításakor gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

A költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 56/2012. (IV.12.) sz. határozata
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi és szociális ágazat pályázati
kerete költségvetési előirányzat terhére a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javaslatának megfelelően támogatja az alábbi alapítványokat:
Támogatásra javasolt szervezet
neve
1.

„Cseperedő” Bölcsődei Alapítvány

A támogatás célja
Tárgyi eszköz beszerzés

Támogatás összege
(eFt)
150

„Tipegő” Zalaegerszegi Bölcsödei
Alapítvány
Egészséges és Derűs
Kisgyermekekért Alapítvány
A „Remény Gyermekei” Alapítvány
Agysérült Gyermekekért
Egyszülős Családokért Zalai
Krízisközpont Alapítvány

Tárgyi eszköz beszerzése:
Öltözőszekrény cseréje
Tárgyi eszköz beszerzése
Árnyékoló ponyva
Eszközbeszerzés:
Fizikoterápiás ultrahang készülék
Működési kiad. kieg., programok,

30

6.

„Híd a Gyermekekért” Alapítvány

Programok
kirándulás

20

7.

Autista Sérültekért Zalában
Alapítvány

Program

2.
3.
4.
5.

125
100
70

80

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2012. április 30.
Gyutai Csaba polgármester
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II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „közösségi, művészeti pályázatok”
előirányzata terhére az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatának megfelelően
támogatja az alábbi alapítványokat:
Intézmény/szervezet

Támogatott cél

Támogatási összeg (eFt)

1.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány

Zalaegerszegi Fúvószenekari Találkozó
2012.

100

2.

Besenyő Városrészért Alapítvány
Nyugdíjas Klubja

Dalkörök Találkozója

80

3.

Gyermekhangok Alapítvány

Cserekapcsolat
utaztatása

ápolása,

diákok

79

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2012. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Sportcsarnok igénybevétel miatti
kiadás” előirányzata terhére az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatának
megfelelően támogatja az alábbi alapítványt:

1.

Támogatásra javasolt szervezet
neve
Euró Színvonal Alapítvány

A támogatás célja
Futsal Bajnokság

Támogatás összege
(eFt)
150

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2012. április 30.
Gyutai Csaba polgármester
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2012. április 12-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes
Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról
külföldi utazásról (Barót – Erdély)

Tájékoztató a 2012. április 12-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Lakásbérleti jogviszonyok visszaállítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2012. (IV.12.) számú
határozatával egy önkormányzati bérlakásra határozott idejű, 12 hónapra szóló bérleti
szerződést köt. A bérbeadás jellege szociális.
Tárgy: „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek
adományozása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 58/2012. (IV.12.) számú
határozatával posztumusz „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető címet
adományoz Mindszenty József hercegprímás, bíboros, érsek részére. „Pro Urbe
Zalaegerszeg” kitüntető címet adományoz Devecz Miklós, a Parking Kft. ügyvezetője
részére.
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