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SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak
ellátása
ZMJVK 107/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szijártóné Gorza Klára bejegyzett
könyvvizsgálót 2012. augusztus 1-től 2013. július 31-ig megbízza az önkormányzat
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. Megbízási díját havi 216.000.- Ft+Áfa
összegben állapítja meg.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. július 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumát érintő
személyi változás és az alapító okirat módosítása
ZMJVK 108/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Baranyai Szilviának (9700
Szombathely, Őrség u. 4. szám alatti lakos) a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumában – lemondására tekintettel megüresedett helyére határozatlan időre Pénzes Tibort (9970 Szentgotthárd, Kis
u. 29.) választja meg.

2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Peterka Gabriellának (8900
Zalaegerszeg, Landorhegyi út 20. szám alatti lakos) a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumában – lemondására tekintettel megüresedett helyére határozatlan időre Karamánné Dr. Pakai Annamáriát
(8900 Zalaegerszeg, Várberki út 51.) választja meg.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Szekeres Lászlónak (8360
Keszthely, Fejér György u. 2. I/1. szám alatti lakos) a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumában – lemondására tekintettel megüresedett helyére határozatlan időre Kovács Erzsébetet (8900 Zalaegerszeg,
Vizslaparki u. 27. II/10.) választja meg.

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumába határozatlan időre Dr. Gombocz
Károlyt (8992 Teskánd, Hajnal u. 19.) választja meg.

5.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kuratórium létszámát 15 főben
állapítja meg.

6.

A közalapítvány célja és tevékenysége:
„A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c. 4. pontja alapján
a közalapítvány kiemelten közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el,
melyekről, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 1. § (4) bekezdése, a 6. § (1) a) pontja alapján az önkormányzat kíván,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2007. (II.9.) számú rendelete 8. § (3) bekezdés g.) pontja
alapján az önkormányzatnak kell gondoskodni.” szövegrész helyébe
„A közalapítvány kiemelten közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el,
melyekről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4)
bekezdése, 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat gondoskodni
kíván, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdés 11.
pontja alapján az önkormányzat önként vállalt feladata.” szövegrész lép.

7.

Határozathozatal:
„A Kuratórium, mint vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szervezet által a
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.” szövegrész helyébe
„ A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.” szövegrész lép.

8.

A Kuratórium működése:
„A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött be - annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig -, vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.” szövegrész
helyébe
„A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző
két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.” szövegrész lép.
9.

A Kuratórium ellenőrző szerve:
„Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és a
Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek
megszűntetése, esetleges következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
Kuratórium döntését teszi szükségessé
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot az ellenőrző bizottság indítványára annak megtételétől számított
30 napon belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium
összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja:
- a Kuratórium elnöke, tagja, vagy annak hozzátartozója,
- aki a szervezettel más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban,
illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- aki a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül,
- aki az előzőekben leírt személy hozzátartozója.” szövegrész helyébe
„Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és a
Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek
megszűntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
Kuratórium döntését teszi szükségessé
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság indítványára annak megtételétől
számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium
összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide
nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem
töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást-, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.” szövegrész
lép.
10.

A Kuratórium képviselete:
„A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb
hatóság előtt történő képviselete a Kuratórium elnökének feladata. A
bankszámláról történő utalványozáshoz, készpénz felvételéhez Lang János a
kuratórium elnöke és Dr. Peterka Gabriella kuratóriumi tag és Dr. Tóth József
kuratóriumi tag jogosult. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben
kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges, melyek közül az egyik
a kuratórium elnöke.” szövegrész helyébe
„A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb
hatóság előtt történő képviselete a Kuratórium elnökének feladata. A
bankszámláról történő utalványozáshoz, készpénz felvételéhez Lang János a
kuratórium elnöke és Karamánné Dr. Pakai Annamária kuratóriumi tag és Dr.
Tóth József kuratóriumi tag jogosult. A bankszámla feletti rendelkezéshez
minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges, melyek
közül az egyik a kuratórium elnöke.” szövegrész lép.

11.

Záró rendelkezések:
„A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, s ekkor nyeri el
jogi személyiségét is.
Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK, a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. valamint a közalapítványokra
vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.” szövegrész
helyébe
„A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, s ekkor nyeri el
jogi személyiségét is.
Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a közalapítványokra
vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.” szövegrész lép.

12.

A változásokkal az Alapító Okirat 4., 8., 9., 11. és 12. fejezete módosul.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot írja alá és a
Zalaegerszegi Törvényszékhez a nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2012. június 29.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:A Közgyűlés érintett albizottságába új tag választása
ZMJVK 109/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kárászné dr. Rácz Lídia Zalaegerszeg,
Szüret u. 4. szám alatti lakosnak a Költségvetési Albizottságban megüresedett helyére
2012. június 21-i hatállyal Friss Szabolcs Zalaegerszeg, Zalai Tóth János u. 6. szám
alatti lakost megválasztja.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. július 5.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői beosztására kiírt
pályázat elbírálása
ZMJVK 110/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 1-jétől 2017. június 30-ig
dr. Gácsné dr. Lékai Katalint bízza meg az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
magasabb vezetői feladatainak ellátásával.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései
szerint, magasabb vezetői pótlékát a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklete
2. b.) pontja alapján a pótlékalap 200%-ában állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló
okirat elkészítéséről gondoskodjék.
Határidő:
Felelős:

2012. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:A Városi Sportlétesítmények Gondnoksága magasabb vezetői beosztására kiírt
pályázat elbírálása
ZMJVK 111/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 1-jétől 2016. június 30-ig
Fenyvesi Lászlót bízza meg a Városi Sportlétesítmények Gondnoksága magasabb
vezetői feladatainak ellátásával.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései
szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 67.350.- Ft-ban, magasabb
vezetői pótlékát a 325/2008. (XII.29.) Korm. rendelet melléklete alapján a pótlékalap
300 %-ában állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló
okirat elkészítéséről gondoskodjék.
Határidő:
Felelős:

2012. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:A LÉSZ Kft. ügyvezetői munkakörének betöltése
ZMJVK 112/2012. (VI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 01. napjától 2013.
június 30-ig terjedő határozott időre Pais Kornélt választja meg a LÉSZ Kft.
ügyvezetőjévé. Személyi alapbérét havi bruttó 385.000.- forintban állapítja meg.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében
szereplő munkaszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

2012. június 30
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az
adatok változását a Cégbíróságon jelentse be.
Határidő:
Felelős:

2012. július 10.
felkérésre: ügyvezető

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:Gógánhegy városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 113/2012. (VI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési
Szabályzat 60. §. (1) bekezdése alapján létrehozza Gógánhegy városrész
Településrészi Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Sümegi László önkormányzati
képviselő.
Tagjainak
Tóth József
Zalaegerszeg, Gógánvölgyi utca 22.
Tubolyné Hartmann Éva
Zalaegerszeg, Gógánhegyi út 8.
Görcsi Elek Elemér
Zalaegerszeg, Gógánvölgyi utca 44.
Szabó Sándor Ferenc
Zalaegerszeg, Gógánhegy 27014/8 hrsz.
Hartmann Miklós
Zalaegerszeg, Gógánvölgyi utca 64.
szám alatti lakosokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.
A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak kialakításáról.
Határidő:
Felelős:

2012. augusztus 31.
Sümegi László önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
27 /2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló
7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1)-(3) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) és
182.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket
rendeli el:
1. §
A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetési bevételeket
15.695.956 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- intézményi működési bevételek
- közhatalmi bevételek
- felhalmozási bevételek
- kapott támogatás
- TB alaptól átvett pénzeszközök
- támogatás értékű bevétel
- kölcsönök visszatérülése

2.593.263 eFt
5.430.470 eFt
1.000.203 eFt
4.501.780 eFt
217.882 eFt
1.903.358 eFt
49.000 eFt

Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési
szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.
(2)

Költségvetési kiadások összegét 18.444.912 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a
(3), (5), (6) és (7) bekezdések tartalmazzák.

(3)

Költségvetési kiadások :
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- dologi jellegű kiadások
- működési támogatások
- kölcsönnyújtás

5.675.666 eFt
1.493.145 eFt
44.748 eFt
5.060.865 eFt
1.178.713 eFt
105.869 eFt

A kiadásokat címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő
költségvetési szervenkénti kiadásait feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4)

A költségvetési hiány összegét
2.748.956 eFt-ban, ebből
működési hiányt
672.666 eFt-ban, a fejlesztési hiányt 2.076.290 eFt-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
Működési célra:
679.112 eFt
Felhalmozási célra:
1.398.578 eFt
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra
5.314 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek:
Felhalmozási célú hitel felvétele
922.538 eFt
Finanszírozási bevételek összesen: 3.005.542 eFt
Finanszírozási célú kiadások:
Működési célú (átvállalt ) hitel törlesztése
Felhalmozási célú hitel és kölcsöntörlesztés
Finanszírozási kiadások összesen:

11.760 eFt
244.826 eFt
256.586 eFt

(5)

A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 476.589 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az
általános tartalék összege 5.000 eFt, a céltartalék összege 471.589 eFt.

(6)

A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 3.952.186 eFt-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás 149.384 eFt, céltartalék összege 18.163 eFt,
feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7)

A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 457.131 eFt-ban állapítja meg, melyből a
felújítási célú pénzeszközátadás 40.559 eFt, céltartalék összege 9.535 eFt, célonkénti
részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.”
2. §

(1)

Az R 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Költségvetési szerveinek létszámkeretét 2.399,3 főben, a 12. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.”

(2)

Az R 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Költségvetési szerveinek létszámkeretét 2.395,3 főben, a 12. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. §

(1)

Az R. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. és 18. számú melléklete helyébe jelen rendelet
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 10/a, és 13. számú melléklete lép.

(2)

Az R. 5/a. és 6/a. számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú mellékletével
módosul.
4. §

(1)

Jelen rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.

(2)

A 2.§ (2) bekezdése és az R. 12. számú melléklete helyébe lépő jelen rendelet 10/a.
számú melléklete 2012. augusztus 30-án lép hatályba.

(3)

Jelen rendelet 2012. augusztus 31-én hatályát veszti.

(4)

Hatályát veszti a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési és
zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról szóló 3/2008. (II.15.) számú
önkormányzati rendelet.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2012.
található

Gyutai Csaba sk.
polgármester
II. negyedévi ei.módosítás” xls. dokumentumban

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
28/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és
(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2)
bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. §
(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1), (3) és (6)
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében,
84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A döntésre jogosult azt a pályázót jelöli ki bérlőnek, aki önkormányzati
lakbértámogatás igénybevétele nélkül, vagy a legkisebb összegű lakbértámogatás
igénybevétele mellett vállalja a lakás bérbevételét. Amennyiben a fizetendő lakbér és a
lakással kapcsolatos 49. § (1) bekezdésben meghatározott külön szolgáltatások számított
költsége meghaladja a pályázó fizetőképességének mértékét, a pályázat érvénytelen, az
eljárás további részében a pályázó nem vehet részt.”
2. §
Az R. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lakásbérlet megszűnése esetén a volt bérlőnek a lakását a bérleti jogviszony
megszűnésének napjától számított legkésőbb 30 napon belül kiürítve, beköltözhető, tiszta
és a 36. § (1) bekezdésében meghatározott leltárnak és jegyzőkönyvnek megfelelő
állapotban kell visszaadnia a bérbeadó részére.”
3. §
Az R. 48. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Lakbértámogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott bérlő, ha az alábbi feltételeknek
együttesen megfelel]

„a) egy főre jutó havi nettó jövedelme – a rendeletben meghatározott jövedelemszámítási
időszak alapján – nem haladja meg
a.1) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 350 %-át,
a.2) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 200 %-át,”

4. §
Az R. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony az (1) bekezdésben meghatározott okból
felmondásra került, a közgyűlés egyedi döntése alapján a volt bérlővel korábbi lakására
határozott idejű, de legfeljebb egy évre szóló lakásbérleti szerződés köthető a lakás
kiürítéséről szóló bírósági ítélet végrehajtásáig, ha a volt bérlő a lakbértartozása és az őt
terhelő egyéb költségek megfizetésének legalább 50%-ban önerőből maradéktalanul
eleget tett. Nem számít önerőnek az önkormányzat által nyújtott bármely közvetlen vagy
közvetett támogatás, így különösen a rendszeres vagy eseti szociális támogatás, a
Lakhatásért Közalapítvány által nyújtott támogatás.”
5. §
(1) Az R. 55/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a szociális jelleggel létrejött lakásbérleti jogviszony az 55. § (1)
bekezdésben meghatározott okból felmondásra került és a lakás kiürítésére még nem
került sor, akkor a közgyűlés egyedi döntése alapján kérelemre a volt bérlővel – az 5. §
(4)-(5) bekezdésében meghatározott fizetőképesség mértékét meg nem haladó alacsonyabb lakbérű, cím szerint pontosan megjelölt lakásra határozott idejű, de legfeljebb
egy évre szóló szociális jellegű lakásbérleti szerződés köthető.”
(2) Az R. 55/A. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Amennyiben a bérlő a (2) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tett, akkor a lakásra szociális jelleggel létrejött lakásbérleti
jogviszony legfeljebb egy évvel meghosszabbítható feltéve, hogy a bérlő vállalja az
alacsonyabb összegű lakbér, közüzemi és külön szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének
teljesítése mellett a korábbi lakásbérleti jogviszonyából még fennálló tartozásának a
meghosszabbított lakásbérleti szerződés időtartama, de legfeljebb 12 hónap alatti egyenlő
részletekben történő megfizetését.
(4) Amennyiben a bérlő a (2) és (3) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének
3 hónapig nem tesz eleget, akkor a bérbeadó – egyszeri eredménytelen fizetési felszólítást
követően – köteles a lakásbérleti jogviszonyt felmondani és az összes tartozás megfizetése
iránt a szükséges intézkedéseket megtenni.
(5) Az (1)-(4) bekezdések alapján szociális jelleggel létrejött lakásbérleti jogviszony
esetében a bérbeadás feltételeit és a bérlő vállalásait a lakásbérleti szerződésnek
tartalmaznia kell.”
6. §
Az R. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnik meg és nincs a lakásbérlet
folytatására jogosult személy, akkor a lakásban visszamaradó személy, ennek hiányában
a volt bérlő örököse köteles
a) a lakást 30 napon belül kiürítve visszaadni, továbbá

b) a lakás visszaadásáig az alaplakbérrel azonos összegű lakáshasználati díjat
megfizetni.
A lakáshasználati díj megfizetése az örököstől akkor követelhető, ha öröklésre
vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik.”
7. §
Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
29/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a központi közműnyilvántartásról szóló
6/2001. (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 58. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A központi közműnyilvántartásról szóló 6/2001. (II.02.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 7. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. §
(1) A közművek beruházója köteles minden újonnan létesített vezetékről nyitott munkaárok
állapotában elkészíteni vagy elkészíttetni a nyilvántartáshoz szükséges geodéziai, illetve
szakági műszaki adatokat tartalmazó digitális munkarészeket. Ezen adatokat az érintett
közmű szakág üzemeltetőjének 15 napon belül át kell adni, ha nem a közmű üzemeltetője a
beruházó.
(2) A közterületen történő kivitelezés megkezdése előtt a közútkezelői hozzájárulás
megkérésének szükséges feltétele, hogy dokumentációja tartalmazza a nyílt árkos geodéziai
bemérés megrendelőjét, ennek hiányában közútkezelői hozzájárulás nem adható ki.
(3) A közterületi létesítmény beruházója köteles:
a) az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a megvalósítani kívánt
létesítmény helyének és annak közvetlen környezetének digitális közmű alaptérképi
adatait a közműnyilvántartótól megkérni,
b) a közműnyilvántartótól kapott digitális közmű-alaptérképi adatbázis kivonaton a
megvalósított létesítmény térképi megjelenítését az alaptérkép rétegszerkezetének
megfelelően feltüntetni, és az így létrehozott adatállományt legkésőbb a létesítmény
használatba adását követő 15 napon belül a közműnyilvántartónak átadni,
c) hiányos vagy hibás adatállomány átadás esetén a közműnyilvántartó 5. § (3)
bekezdés e) pontjában meghatározott felszólításának 8 napon belül eleget tenni.
(4) A közműnyilvántartó a közterületi létesítmény beruházója veszélyére és költségére
elvégeztetheti mindazon közterületi létesítmények geodéziai bemérését, melyek
tekintetében a közterületi létesítmény beruházója a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségeit
elmulasztotta.”
2. §
Az R. 11. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Díjtalan az adatszolgáltatás:]

„f) közterületi létesítmények beruházói részére a közmű-alaptérképi adatbázisból
történő 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás esetén,
g) Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetetés-támogató programjáról szóló
önkormányzati rendeletben szabályozott központi közműnyilvántartásból történő
adatszolgáltatás esetén,”
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 8. §-a, 9. §-a, 13. §-a előtti „Szabálysértési és záró rendelkezések”
szövegrész és a 13. § (2) bekezdése.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
30/2012. (VI.29.) 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 2. számú mellékletében a Szakfeladat
besorolás szövegrész a következőkkel egészül ki:
„882114
841112

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Önkormányzati jogalkotás”

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
31/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló
13/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés
c) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, 13. § (2) bekezdése g) pontjában, 35. § (1)
bekezdésében és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 8. § (1)
bekezdésében, 9.§-ában, 34. § (2) bekezdésében, 35. § (2) –(4) bekezdésében, 111. § (1) és (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 28.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008.
(IV.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Zész) 4.§ (15) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(15) Falusias- és kertvárosias építési övezetek, valamint a kertes mezőgazdasági övezetek
területén meglévő, az elő-, oldal- és hátsókert szabályainak megfelelően elhelyezett épületnek
egyszeri 12 m²-es beépített alapterületi növelése megengedett az építési sáv területén kívül is
az országos épület-elhelyezési szabályok betartása mellett, amennyiben a telek az országos
és helyi előírások szerint beépíthető.”
(2) A Zész 4.§ (25) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(25) Amennyiben a tervezett és szomszédos épület között a telepítési távolság nem
biztosított a szabálytalan helyen álló szomszédos épület okán, a tervezett épület szomszédos
épülethez viszonyított tűzvédelmi megfelelőségét a tervezőnek igazolni kell, illetve a
megfelelő műszaki megoldást kell megadni.”

2.§
A Zész 13.§-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Gksz-8 jelű övezet
a) Az övezet területén elhelyezhető építmények:
 mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység épületei,
 gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos-, a használó- és a személyzet
számára szolgáló lakások,
 igazgatási-, egyéb iroda épület,
 parkolóház, üzemanyagtöltő,
 sportépítmény.

b) Az övezet területének normatív előírásai:
Építési mód
szabadon álló
Megengedett legnagyobb beépítettség
%
60
Megengedett legkisebb és legnagyobb
m
-10,5*
építménymagasság
Kialakítható legkisebb telek területe
m2
3000
2
Beépíthető legkisebb telek területe
m
kialakult
Kialakítható legkisebb telekszélesség
m
30
Beépíthető legkisebb telekszélesség
m
kialakult
Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke
%
10**
Terepszint alatti építmény és a beépítettség együttesen
%
70
megengedett legnagyobb mértéke
* A technológiai- és tároló építmény magassága nem korlátozott.
** Legalább a kialakítható legkisebb zöldfelület területének 75%-át fásítani kell.
c) Az övezet területének egyedi előírásai:
- Az előkert mértékét az út kezelőjével egyeztetve kell meghatározni, illeszkedve a
környezet beépítéséhez.”
3.§
(1) A Zész 16.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(10) Ksp-1 jelű övezet, sportterület
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhető építmények:
 sportépítmények,
 a sportterület rendeltetéséhez kapcsolódó kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-,
szálláshely szolgáltató építmény.
b) Az övezet területének normatív előírásai:
Építési mód
szabadon álló
Megengedett legnagyobb beépítettség
%
40
Megengedett legkisebb és legnagyobb
m
-12,5*
építménymagasság
Kialakítható legkisebb telek területe
m2
4000
Beépíthető legkisebb telek területe
m2
2500
Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke
%
15**
* Stadion lefedését szolgáló építmények, világító- és jelzőberendezések építményeinek
magassága nem korlátozott.
**A sportpályák területén túli zöldfelület mértéke.
c) Az övezet területének egyedi előírásai:
- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.”

(2) A Zész 16.§-a az alábbi (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Ksp-2 jelű övezet, sportterület
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhető építmények:
 sportépítmények,
 a sportterület rendeltetéséhez kapcsolódó kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-,
szálláshely szolgáltató építmény.
b) Az övezet területének normatív előírásai:
Építési mód
szabadon álló
Megengedett legnagyobb beépítettség
%
10
Megengedett legkisebb és legnagyobb
m
-7,5*
építménymagasság
Kialakítható legkisebb telek területe
m2
3000
Beépíthető legkisebb telek területe
m2
3000
Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke
%
70**
* Sportpályák lefedését szolgáló építmények, világító- és jelzőberendezések
építményeinek magassága nem korlátozott.
**A sportpályák területén túli zöldfelület mértéke.
c) Az övezet területének egyedi előírásai:
- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.”

4.§
(1) Ez a rendelet 2012. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően indult ügyekben kell alkalmazni. Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.
(2) Ez a rendelet a szabályozási tervvel együtt érvényes.
(3) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(4) Hatályát veszti a Zész 4.§ (29) bekezdése.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
32/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és piacokról szóló
50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott vásárcsarnok, piacok és vásárok üzemeltetője
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Zalaegerszeg, Mérleg
tér 1. (a továbbiakban: üzemeltető).”
2. §
(1) Az R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet 2012. július 15. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdése.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet a 32/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelethez

A PIACOK, VÁSÁROK HELYE, IDEJE ÉS IDŐTARTAMA
1. Országos kirakóvásár
Helye: - iparcikk vásár a Városi Sportcsarnok előtti terület, a PLAZA előtti terület és a
mellette lévő autóparkolók, ahol egyben a gépjárművek is elhelyezhetők,
- zöldség, gyümölcs árusítás a vásárcsarnokban és piactéren.
Ideje: minden hónap második keddje
Időtartama : Mindenkori téli-nyári időszámításhoz alkalmazkodva.
Nyári időszámítás szerint : 6,00 -14,30 h
Téli időszámítás szerint : 6,30-14,30 h
2. Heti kirakóvásárok
Helye :
- vásárcsarnok (hrsz. 3616)
- piactér (hrsz. 3617)
- piactéren a vásárcsarnok és Büntetés-végrehajtási Intézet közti terület (hrsz. 3617)
- Piac tér 3. (hrsz. 3606)
- Piac tér 4. (hrsz. 3609)
- Deák F. tér könyvtárral határos szakasza
- Munkácsy u. 7. (hrsz. 3607)
- Munkácsy u. 11. (hrsz. 3612)
- Szeglet u. 1. (hrsz. 3614)
- Budai Nagy Antal u. 21-27. (hrsz. 3656/2)
Kivétel: nem lehet elfoglalni a Sütő utcát, a Várkör utcát.
Ideje: minden héten kedd, péntek és szombat.
Időtartama : kedd, péntek, szombat : 6,00 – 13,00 óra
3. Napi élelmiszerpiac
Helye :
piactér, vásárcsarnok
Ideje : hétfő kivételével a hét minden napja
Időtartama : keddtől – vasárnapig 06,00 órától 13,00 óráig
vasárnap 06,00 órától 12,00 óráig
4. Használtcikk piac
Helye :
- piactéren a vásárcsarnok és Büntetés-végrehajtási Intézet közti terület (hrsz. 3617)
- Piac tér 3. (hrsz. 3606)
- Piac tér 4. (hrsz. 3609)
- Munkácsy u. 7. (hrsz. 3607)
- Munkácsy u. 11. (hrsz. 3612)

Ideje: minden szombaton és vasárnap
Időtartama: 06,00 órától 13,00 óráig
Helye :
- Várkör 21. (hrsz. 3633/1)
Ideje: minden vasárnap
Időtartama: 06,00 órától 13,00 óráig
5. Egyéb vásárok
Helye: piactéren a vásárcsarnok és a vásárcsarnokot körülvevő utcarészek
Ideje:

karácsony és húsvét előtti két hét, valamint a mindenszentek napját
(november 1.) megelőző két iparcikk piaci nap

Időtartama: 07 órától 13 óráig
6. Búcsúvásár
Helye: Andráshidán az Öveges József Ált., Iskola és környéke
Bazitán a Bazitai u. 11. sz. melletti parkoló és környéke
Besenyő az élelmiszerbolt, parkoló és környéke
Botfán a Botfa u. 3. sz.alatti italbolt, élelmiszerbolt és környéke
Csácsbozsokon a 76-os főközlekedési út, Nyerges u. csatlakozása és környéke,
valamint a csácsihegyi kápolna és környéke
Ebergényben a kápolna és környéke
Egerszeghegyen a kápolna és környéke
Pózván az autóbusz forduló és környéke
Ságodban az iskola és környéke
Szenterzsébethegyen a kápolna és környéke
Páterdombon, a Honvéd u. 70. sz. előtti parkoló, kereszteződés és környéke
Jánkahegyen a harangláb és környéke.
Ideje: változó, a városrész templomának (kápolnájának) búcsújával esik egybe.
7. Húsvéti és karácsonyi vásár
Helye:

Dísz tér – Kosztolányi utcáig bezárólag

Ideje:

Húsvét előtt legfeljebb 3 hét
Karácsony előtt négy hét

Időtartama: üzemeltető határozza meg.”

2. melléklet a 32/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A ZALAEGERSZEGI IPARCIKK PIAC
DIFFERENCIÁLT HELYEIRŐL

I. kategóriájú helyek:
Piac tér






















5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
2 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
3 m sátor
3 m sátor
1,5 m sátor

Deák tér
-

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

-

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

Piac tér 3-4.
14.
15.
16.
17.
18.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

-

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
4 m BÜFÉ
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

II. kategóriájú helyek:
Büntetés végrehajtási intézet és vásárcsarnok között
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor

Mérleg tér (Vásárcsarnok Északi bejárata felőli terület)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

9.
10.
11.
12.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

III. kategóriájú helyek:
Munkácsy u. 11.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

13.
14.
15.
16.

Szeglet u. (volt virágudvar területén)
1.
2.
3.
4.
9.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor”

5.
6.
7.
8.

5 m sátor
5 m sátor
7 m sátor
7 m sátor

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
33/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról szóló 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében, az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdésében, valamint
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Az állatok tartásáról szóló 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R.)
3.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A IV. övezetben gazdasági haszon céljából tartott állatok tartása – a (10)
bekezdésben foglaltak kivételével - tilos.”
(2) A R.3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Egészségügyi, terápiás, idegenforgalmi, és sport célból a IV. övezet üdülőházas
üdülőterületén és annak bármely állattartási övezetbe eső 1000 méteres körzetében
ingatlanonként legfeljebb 20 db ló, póni, szamár, öszvér tartása engedélyezett.”
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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
34/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló
64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló 64/2009. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskörben dönt az
önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról és az ösztöndíj mértékéről.”

2. §
(1) Ez a rendelet 2012. augusztus 15. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 6. § első mondatában a „2011/2012. tanévi” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a R. 10. § (1) bekezdés első mondatában a „2011/2012. tanévre
meghatározott” szövegrész.
(4) Hatályát veszti a R. 1. számú mellékletének címében a „2011-2012. tanévi” szövegrész.
(5) Hatályát veszti a R. 2-4. számú mellékleteinek címében a „A 2011-2012. tanévre
meghatározott” szövegrész.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
35/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló többször
módosított 1/2002. (II.01.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló többször módosított 1/2002 (II.01.) számú
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Kiemelt támogatásban részesülhetnek a sportszervezetek. Ezek körét a Közgyűlés, illetve az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság évente állapítja meg."
2. §
A R. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat támogatja az önálló jogi személyiségű Zalaegerszegi Városi Szabadidősport
Szövetség és a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetségének működését,
amennyiben az adott év költségvetési rendelete alapján az ágazati költségvetésben ehhez szükséges
fedezet biztosított."
3. §
A R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,,16.§
A rendkívüli sporttámogatás

„A sporttámogatások odaítéléséről az éves költségvetési rendeletben meghatározott ágazati
kereteken belül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 51.§
(4) bekezdése alapján az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, ettől eltérően a Közgyűlés
dönt.
4. §
A R. 19.§-a helyébe a következő 19.§ lép:
„19. §
A sporttámogatás engedélyezése
(1) A mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felosztásáról az
SZMSZ 51. § (4) bekezdés i) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
ettől
eltérően
a Közgyűlés dönt.

(2)

A támogatás megállapodás alapján vehető igénybe. A megállapodás megkötésére,
teljesítésére, az abban foglaltak ellenőrzésére a sporttörvény és az államháztartás
működési rendjéről szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

(3)

A döntéshozó a támogatás kifizetését csak abban az esetben engedélyezni, ha:
a támogatás felhasználása kizárólag a sport céljait szolgálja,
a támogatást a rendeletben meghatározott módon és időben kérik,
a támogatandó a tárgyév január 31-ig, illetve a megállapodásban rögzített határidőig
elszámolt az előző évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról,
d) a támogatandó eleget tett az állami adatszolgáltatási kötelezettségnek,
e) a támogatandó felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és
biztosítja az ellenőrizhetőséget.
f) a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik,
g) az éves ágazati költségvetésben szereplő összeg erre fedezetet biztosít.
a)
b)
c)

(4) Nem kaphat támogatást:
a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás van folyamatban,
b) az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amelynek működését a bíróság
felfüggesztette, valamint amelynek feloszlatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. tv. szerint eljárás van folyamatban,
c) az a sportegyesület, amellyel szemben csődeljárás van folyamatban, vagy amely ellen
a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása céljából kérelmet nyújtottak be, és
felszámolását ennek alapján a bíróság jogerősen elrendelte.
(5) A támogatást nyújtó a támogatási szerződéstől köteles elállni, ha a támogatott szervezet:
a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
b) az (3) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesítette illetve a (4) bekezdés szerinti
helyzetbe került,
c) a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel.
(6) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a
felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli."
5.§
A R. 20.§ a/ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a/ támogatásra jogosult: minden Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási
területén működő, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet
végző jogi személyiségű sportszervezet, önálló jogi
személyiségű Zalaegerszegi Városi Szabadidősport Szövetség,
és a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek
Szövetsége, ha a rendeletben megfogalmazott feltételeknek
eleget tesznek,"

6.§
(1) A R. 5.§ (5) bekezdésében, a 6.§ (5) bekezdésében, a 7.§ (5) bekezdésében, a 8.§ (2) és (3)
bekezdésében, a 9.§ (2) bekezdésében, a 10.§ (4) bekezdésében, a ll.§ (2) bekezdésében, a
12.§-ában, 13.§-ában, 18.§-ában és 1. sz. mellékletében a „Sportbizottság" szövegrész helyébe
az „Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság" szövegrész lép.
(2) A R. 17.§ (1) bekezdésében a „Sportbizottságához" szövegrész helyébe az „Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságához" szövegrész lép, a „Művelődési és Sport Osztálynál"
szövegrész helyébe az „Oktatási, Kulturális és Sport Osztálynál" szövegrész lép.
7.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 3.§ (1) bekezdés n/ pontja.
(3) Hatályát veszti a R. címében a „többször módosított" és a „számú" szövegrész.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
36/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) Zalaegerszeg város közigazgatási területén tiltott, közösségellenes magatartásnak
minősül minden olyan – bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősülő –, a
közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, amelyet a Közgyűlés annak minősít.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartás elkövetéséért 14. életévét betöltött természetes
személy, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonható
felelősségre, ha a cselekmény elkövetésének a hatóság tudomására jutásától számítva egy év
még nem telt el.
(3) Az elkövető a cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nem vonható
felelősségre /elévülés/.
A kétéves elévülési határidő kezdő napja
a) az a nap, amikor a tiltott, közösségellenes magatartás megvalósul,
b) tiltott, közösségellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot
megszűnik.
2. § (1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás hivatalbóli eljárás, amelynek során
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárásban az elkövetőre helyszíni bírság, vagy
közigazgatási bírság szabható ki, és elkobzás foganatosítható.
(3) A tiltott, közösségellenes magatartással összefüggő közigazgatási bírság kiszabására és
elkobzás foganatosítására az önkormányzat Közgyűlése által jelen rendeletben átruházott
hatáskörben a jegyző jogosult.
(4) A helyszíni bírság kiszabására és elkobzás foganatosítására a polgármesteri hivatal
közterület-felügyelője jogosult.
3. § (1) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője

a) ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal,

b) százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal,

c) elkobzással sújtható.
(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az
esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.
(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető
személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó
felhívására igazolja.
(4) A cselekmény összes körülményének mérlegelése alapján, a közigazgatási bírság
kiszabása kivételesen mellőzhető.
(5) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot

készpénz átutalási megbízáson vagy banki utalással Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 11749008-15432704 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni az
elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül.
(6) A helyszíni bírságot 15 napon belül kell megfizetni az elkövető számára átadott
csekkutalványon.
(7) Az elkobzás az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott bírsággal együtt
alkalmazható. Az elkobzott dolog tulajdonjoga Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatára száll.
II. TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK MEGHATÁROZÁSA
Kéményseprő-ipari kötelező helyi közszolgáltatás igénybevétele
4. § Az, aki a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzését – a közszolgáltató
hitelesen igazolt kétszeri írásbeli felszólítása ellenére – nem teszi lehetővé, vagy azt más
módon megakadályozza, tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít.
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
igénybevétele
5. § Aki a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, nem a közszolgáltatás ellátásával
megbízott közszolgáltatót veszi igénybe, vagy a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges
feltételeket nem biztosítja, tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevétele
6. § (1) Aki az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat
által szervezett közszolgáltatást nem veszi igénybe, és a hulladékot a vonatkozó helyi
önkormányzati rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek nem adja át, tiltott,
közösségellenes magatartást tanúsít.
(2) Aki nem gondoskodik a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban tartásáról, valamint környezetük tisztán tartásáról, tiltott,
közösségellenes magatartást tanúsít.
(3) Aki úgy helyezi ki a gyűjtőedényt, hogy azzal akadályozza a jármű és gyalogos forgalmat,
és az elhelyezés baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével jár, tiltott, közösségellenes
magatartást tanúsít.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki a gyűjtőedényzetben - a közszolgáltató
általi elszállítás céljából - olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt,
vagy a szállító személyzet testi épségét, egészségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas,
folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, környezetet
veszélyeztető veszélyes anyag).
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki - a közszolgáltató általi elszállítás céljából
-a nagy darabos hulladékát (lom) nem a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben
meghatározottak szerinti időben és területre helyezi ki.
(6) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki a veszélyes hulladékokat nem a települési
szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjti és nem a veszélyes hulladék átvételére
feljogosított hulladékkezelőnek adja át.
(7) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki a települési szilárd hulladékot –
amennyiben annak átvételi lehetősége biztosított - , szelektíven nem válogatja szét, illetve

nem így adja át.
(8) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az ingatlan tulajdonosa és az építtető, illetőleg
az, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett, ha nem gondoskodik az építési
törmelék elszállításáról vagy elszállíttatásáról a hulladékgyűjtő vagy kezelő telepre, vagy
külön építési törmelék (sitt) lerakó helyre.
(9) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki a hulladékgyűjtő edényt – a vonatkozó
helyi önkormányzati rendeletben foglaltak kivételével – az ingatlanán kívül tárolja.
(10) Aki a gyűjtőedényekből a belehelyezett hulladékokat kiszedi, válogat, tiltott,
közösségellenes magatartást tanúsít.
A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartása
7. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos (használó), aki az
ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről nem
gondoskodik.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki nem gondoskodik az ingatlana előtti
közterület (különösen járda, zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról,
tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki az ingatlanáról a közterületre nyúló fák,
bokrok és élősövény visszavágásáról nem gondoskodik.
8. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki közterületen az utcai bútorokat,
berendezéseket rendeltetésellenesen használja, felállítási helyükről elmozdítja.
9. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki
a) a gondozási kötelezettségébe tartozó területekről a havat nem takarítja, illetőleg a
terület síkosságmentesítéséről nem gondoskodik,
b) a síkosságmentesítést nem környezetkímélő módon végzi.
10. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki
a) nem szilárd burkolattal ellátott közterületen, annak állapotától függetlenül, járművel
közlekedik és ott parkol, gépjárművet ott javít, tisztít vagy bont.
b) szilárd burkolattal ellátott közterületen vegyszert használ a gépjárművek
mosásához.
11. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki a közterület rendeltetéstől eltérő célra
(árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata során elmulasztja a
használattal érintett terület közvetlen környezetének tisztán tartását, a használt közterületen
élő növény- és állatvilág, valamint az ott elhelyezett építmények, berendezések, burkolatok és
felszerelések állagának megóvását, nem gondoskodik a keletkezett hulladék eltávolításáról.
A vásárok és piacok üzemeltetése
12. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki gombát a gombaárusítás ellenőrzésére
és árusítási engedélykiadására jogosult szakellenőr engedélye nélkül árusít, vizsgálat nélküli
gombát beszállít, pótol.

A köztemetők és a temetkezés rendje
13. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki
a.) sírt vagy sírboltot a szükséges hatósági engedélyek és az üzemeltető jelenléte nélkül
felnyit, exhumálást végez,
b.) az üzemeltető hozzájárulása nélkül halottat eltemet, hamvakat elhelyez, vagy
szétszór,
c.) temetkezési szolgáltatást a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben foglaltak
megsértésével végez,
d.) az üzemeltető hozzájárulása nélkül, vagy nem a sírbolt létesítésére kijelölt helyen
sírboltot (urnasírboltot), urnafülkét (kolumbáriumot) létesít, vagy annak
felújítására, helyreállítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,
e.) a temetési helyen történő építés, felújítás, bontás során feleslegessé váló anyagokat
(sírjelet, annak darabjait, törmeléket, stb.) nem szállítja el,
f.) a temető területéről síremléket, keresztet, fejfát az üzemeltetőnek történt előzetes
bejelentés nélkül kivisz,
g.) a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a temetőben lévő épületeket,
egyéb tárgyakat, fákat, cserjéket, növényzetet beszennyezi vagy eltávolítja,
h.) az üzemeltető hozzájárulása nélkül (vagy attól eltérően):
- a temető területén – de nem a síron, vagy attól legfeljebb 30 cm távolságra a
sírsorok között – fát, cserjét, növényt ültet, kivág, vagy áthelyez,
- a temetőben padot helyez el,
- építőanyagokat a temetőbe beszállít,
- építési, vagy bontási munkálatokat végez,
i.) a temető területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – temetkezési
szolgáltatásra utaló reklám- és hirdetőtáblát helyez el,
Környezetvédelem
14. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki
a) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló
17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében felsorolt utcákban,
továbbá egészségügyi és gyermekintézmények, szociális gondozók, nyitott
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt,
valamint a garázstelepeken, a magasfeszültségű vezetékek alatti kiskertekben, a
véderdők és helyi védelem alatti területeken éget,
b) nem komposztálható vagy komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék
égetését Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelemről
szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelete 4.§ (6)-(7) bekezdéseiben
meghatározott tilalmi időszakban vagy időpontban, vagy szeles időben, vagy
nedves, füstölő hulladékkal végzi.
c) az égetés során nem tartja be a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját
telken lévő épülettől 5 m távolságot,
d) úgy végez égetést, hogy a keletkező hő és füst a környékben levő zöld növényeket,
fát, bokrot károsítja,
e) az arra kijelölt helyeken kívül közterületen éget,
f) kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékot éget.

15. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki a tüzelőberendezésben nem az arra a
berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert,
festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot, vegyileg kezelt tűzifát éget, és ezzel szennyezi
környezetét.
Az állatok tartása
16. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki:
a) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az más ingatlanára átjutni
ne tudjon,
b) ebét a település külterületén (zártkerti részén) felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,
c) úgy tartja állatát, hogy az a többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, a
szomszédos lakások erkélyét, teraszát és a liftet szennyezi,
d) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló
24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete 7.§-ában meghatározott trágyatárolási
szabályokat megszegi,
e) a polgármester engedélye nélkül az adott övezetben megengedett létszámú állatnál
többet tart, vagy olyan állatot tart, melynek tartása az adott övezetben nem
megengedett,
f) harapós, vagy támadó természetű ebet közterületen szájkosár nélkül vezet, vagy
elenged,
g) ebet közterületen és lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán szabadon,
póráz nélkül elenged,
h) a lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán az eb által okozott
szennyeződést nem távolítja el,
i) szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális intézmények területére, ügyfélforgalmat
lebonyolító közintézmény épületébe, vásárcsarnokba, tiltó táblával megjelölt
parkterületre ebet bevisz, beenged, illetve ott tart, kivéve a terápiás, segítő,
vakvezető, szolgálati és jelzőkutyákat,
j) ebet nem Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról
szóló 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékletében megjelölt
közterületen idomít, futtat,
k) a harapós, vagy támadó természetű ebet a kijelölt futtatón szájkosárral nem lát el.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos eljárás a tulajdonos állattartási
jogának korlátozására, illetve megszüntetésére irányuló egyéb hatósági eljárás mellett is
lefolytatható.
Közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozása
17. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki a közterületen szeszes italt fogyaszt a
(2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.
(2) A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki
a) a hatályos közterület-használati szerződéssel rendelkező vendéglátó üzletre, annak
előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben,
b) a szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel (közterület-használati szerződéssel)
rendelkező alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt,
c) a szokásosan kirándulás céljából igénybevett, pihenésre kijelölt helyekre, így a
Gébárti-tó környékére, az Aranyoslapi-forrásra, az Azáleás-völgyre és a Bazitai TVtorony környékére, a csácsi Jószomszédok-parkra,

d) december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 06 óráig terjedő
időszakra.
(3) E tényállás alkalmazásában szeszes ital: a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § e) pontjában meghatározott ital.
Utcai kéregetés
18. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki kolduló, kéregető tevékenységet e
rendelet 1. mellékletében meghatározott területeken folytat és magatartása nem tartozik a
szabálysértésekről szóló törvény hatálya alá.
Jogosulatlan kereskedés
19. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki közterületen pénzszerzés céljából,
jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy szolgáltatást nyújt.
Az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályok megsértése
20. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az üzemeltető, ha az üzletek nyitvatartási
idejére vonatkozó szabályokat megsérti.
Közterületen történő járműtárolás
21. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki közterületen 3,5 t össztömeg feletti
járművet közterület-használati szerződés nélkül tárol.
A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezése
22. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki hirdetőberendezést vagy
hirdetményt e célra ki nem jelölt helyen, így különösen
a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben,
b) közparkban,
c) közterületen álló fákon,
d) emlékműveken,
e) szobrokon
létesít vagy helyez el.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki hirdetőberendezést úgy helyez el, hogy az
akadályozza a közterület más részei és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki hirdetőberendezésen vagy hirdetményen
a) a KRESZ-tábla forma- és színösszeállítását, továbbá az azokra szabványosított
betűtípust és jelrendszert,
b) villogó, káprázást okozó fényt, futófényt, fényvisszavető anyagot, valamint olyan
világítótestet
alkalmaz, melynek elhelyezése, kialakítása révén, a közúton közlekedőket zavarja vagy
vakítja, és ezzel a közlekedés biztonságát veszélyezteti.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki a hirdetmény felragasztását nem
vízoldékony, vagy más környezetbarát ragasztóval végzi.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki a hatóság hirdetményét olvashatatlanná
teszi vagy leszakítja.
(6) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít a hirdetés kihelyezője és akinek az érdekében a
hirdetményt elhelyezték, ha az aktualitását vesztett hirdetményt 30 napon belül nem távolítja

el.
(7) E tényállás alkalmazásában
a) hirdetőberendezés: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 3/2001. (II.2.)
önkormányzati rendelete 3.§ 1. pontjában meghatározott dolog,
b) hirdetmény: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 3/2001. (II.2.)
önkormányzati rendelete 3.§ 2. pontjában meghatározott dolog.
A városi címer és zászló használata
23. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki
a) a város címerét vagy zászlaját Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
városi címer és zászló használatának rendjéről szóló 40/2000. (X.20.)
önkormányzati rendelet 2-4., 8.§-aiban foglaltaktól eltérően használja, alkalmazza,
vagy forgalomba hozza, illetve ilyen célból előállítja,
b) a használatra vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megsérti.
A középületeknek és közterületeknek nemzeti és
városi ünnepeken történő fellobogózása
24. § Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, aki a nemzeti és uniós lobogó, valamint a
Zalaegerszeg város zászlaja kitűzésére és tisztítására, cseréjére, gondozására, felszerelésére
vonatkozóan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a középületeknek és
közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 41/2000. (X.20.)
önkormányzati rendelete 1-5.§-aiban foglaltakat megszegi.
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet a 36/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

1. Ady Endre u. (Kisfaludy utcáig)
2. Berzsenyi Dániel u. (Kosztolányi D. utcáig)
3. Deák tér
4. Dísz tér
5. Eötvös József u.
6. Eötvös köz
7. Európa tér
8. Iskola köz
9. Ispotály köz
10. Kazinczy tér
11.Kisfaludy u.
12. Kossuth L. u.
13. Kossuth L. tér
14. Kosztolányi D. tér
15. Kosztolányi D. u.
16. Kovács Károly tér
17. Mindszenty J. tér
18. Széchenyi tér
19. Tompa u.
20. Tüttőssy u.
21. Várkör

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
37/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló
19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rendelet szabályait kell alkalmazni az önkormányzat által a parkolási közszolgáltatási
feladat ellátására alapított, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Városgazdálkodási
Kft. saját beruházásában megvalósított parkolókra is.”
2. §
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A fizető parkolókat a Városgazdálkodási Kft. az önkormányzattal megkötött parkolási
közszolgáltatási szerződés, valamint az 1. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben külön
megállapodás alapján üzemelteti.”
3. §
Az R. 6. § (1) bekezdése az alábbi c.) ponttal egészül ki:
„c.) a Parkolóházban
- munkanapokon:
nappali üzemeltetés 8.00 – 18.00 óra
éjszakai üzemeltetés: 18.00 – 8.00 óra
- szombaton, illetve pihenőnapon
8.00 – 14.00 óra
- hétvégi üzemeltetés:
szombaton 14.00 – hétfő 8.00 óra”
4. §
Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A megváltott jegy és bérlet a rajta feltüntetett időtartamra, az adott díjövezetre,
továbbá minden alacsonyabb díjszabású övezetre – a Parkolóház kivételével érvényes.”
5. §
(1) Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az Egerszeg Kártya ingyenes parkolásra jogosít szombati napokon az I.
mellékletben meghatározott valamennyi díjövezetben a Parkolóház kivételével.

(2) Az R. 11. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott díjmentességet
Parkolóházban nem érvényesek.”

biztosító

bérletek

a

6. §
Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A kedvezményes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra) a bérleten
feltüntetett parkoló(k)ra és időszakra érvényes.”
7. §
Az R. I. sz. melléklete 39., 40. és 42. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„39. Budai Nagy Antal utca és az onnan nyíló 3629, 3630 és 3631 hrsz-ú parkolók
40. Várkör és az onnan nyíló 3633/1 és 3633/2 hrsz-ú parkolók
42. Jákum F. u. (Budai Nagy A. u. és Rákóczi u. között) és az onnan nyíló 3709 és
3710 hrsz-ú parkolók”
8. §
Az R. I., II. és III. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép.
9. §
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2012. július 15. napján lép hatályba.
(2) A 3 - 6. § és a 8. § 2012. szeptember 20. napján lép hatályba.
(3) Jelen rendelet 2012. szeptember 21. napján hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet a 37/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

„I. melléklet a 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelethez
A rendelet területi hatálya kiterjed a Kosztolányi utca 5/D. szám alatti Parkolóházra, valamint
az 1-4. térszíni díjövezetek minden parkolóhelyére.
A térszíni fizető parkolók felsorolása díjövezetek szerint:
1. díjövezet (belváros)
1. Tüttőssy u. 4-6. sz. keleti oldalánál lévő parkoló mindkét oldala
2. Dísz tér északi és déli oldala
3. Tudomány és Technika Háza mögötti, Kosztolányi D. utcáról megközelíthető parkoló
4. Berzsenyi D. utca (Kossuth u. és Kosztolányi u. között)
2. díjövezet
5. Kazinczy tér
6. Mindszenty tér, valamint Batthyány u. (Mindszenty tér és Budai Nagy Antal u. között)
7. Széchenyi tér
8. Kovács Károly tér és a Kovács Károly tér 1. szám alatti épület belső udvara
9. Eötvös utca (Ady utcától keletre)
3. díjövezet
10. Kisfaludy u. 16-18. sz. mögötti, valamint a Zsinagóga mögötti parkoló
11 Kossuth L. u. (Petőfi utcától délre)
12. Kisfaludy S. u. (OTP előtti szakasz)
13. Kisfaludy u. OTP mögötti tömbbelső
14. Tüttőssy u. (Petőfi u. - Dísz tér között)
15. Kosztolányi u. 9. sz. mögötti parkoló
16. Kossuth u. 34. és 58-64. sz. mögötti parkolók
17. Zrínyi Miklós utca keleti oldala a Csány L. tér és a Tomori P. u. közötti szakaszon
18. Takarék köz
19. Ady E. u. (Kisfaludy u. és Kazinczy tér között)
20. Tompa M. u.
21. Iskola köz (az utca északi és nyugati oldala)
22. Kosztolányi D. u. (Petőfi u. és Berzsenyi u. között)
23. Kosztolányi tér déli oldala
24. Munkácsy Mihály utcáról nyíló 3686 hrsz.-ú parkoló
25. Rákóczi u. 10-22. sz. épület előtti leállósáv
26. Rákóczi u. 10-22. sz. mögötti parkoló, valamint az épület melletti kőzúzalékos parkoló
27. Rákóczi u. 1-9. sz. mögötti parkoló
4. díjövezet
28. Kovács Károly tér 4-8. sz. ép. – autóbusz-pályaudvar – Stadion u. – Berzsenyi u. által
határolt tömbbelső, beleértve a Berzsenyi D. u. 22 szám előtti kijelölt közterületet is.
29. Kisfaludy S. u. (Vizsla-parki út - Ady u. között)
30. Ady E. u. (Göcseji u. és Kisfaludy u. között)
31. Kosztolányi D. u. (Petőfi utcáig terjedő szakasz)

32. Kosztolányi D. tér (déli oldal kivételével)
33. Béke-ligeti u.
34. Bíró Márton u. (Petőfi utcától északra)
35. Pázmány P. u.
36. Berzsenyi u. 11., 13., 15., 17. és 26. szám, valamint Stadion u. 1. sz. parkolói
37. Sütő u.
38. Budai Nagy Antal utcáról megközelíthető 3629, 3630, 3631 hrsz.-ú és a Várkör 15-17.
sz. alatti területen lévő parkolóhelyek
39. Várkör, valamint az arról megközelíthető 3633/1 és 3633/2 hrsz.-ú terület
40. Jákum u. (Budai Nagy Antal u. - Rákóczi u. között), valamint a 3709 és 3710 hrsz.-ú
terület
41. Kosztolányi u. 8. és Kosztolányi tér 1. számú épületek belső udvara
42. Petőfi köz
43. Kosztolányi D. u. 2. és Berzsenyi D. u. 7-9. sz. épületek közös belső udvara
44. Kölcsey Ferenc utca
45. Kis utca
46. Kelemen Imre utca
47. Flórián utca
48. Síp utca, beleértve a déli végén lévő önkormányzati tulajdonú területeket is
49. Zrínyi Miklós utca nyugati oldala a Csány L. tér és a Bajcsy-Zsilinszky tér közötti
szakaszon
50. Zrínyi M. u. 2. sz. (vasút melletti kisposta) előtti parkoló: 1557/2 hrsz.
51. Szent László utca (József A. utcától északra)
52. Dobó Katalin utca
53. Tomori Pál utca
54. Zárda utca (Tomori P. utcától északra)
55. Rózsák tere
56. Mátyás király utca (Olajmunkás és Május 1. utca között), valamint Olajmunkás u. 1/A.
melletti parkoló
57. Botfy Lajos utca
58. Vörösmarty Mihály utca
59. Vizsla-parki út, beleértve a tízemeletes épületek parkolóit is
60. A Mártírok útja 50. sz. mögötti 3226/2 és 3238/1 hrsz-ú parkolók”

2. melléklet a 37/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
„II. melléklet a 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelethez
A parkolási díjak mértéke
A parkolási díjak az ÁFA-t és a bérletkártya költségét tartalmazzák.
1) Díjosztályok
A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket két díjosztály egyikébe kell sorolni:
A) díjosztály:
Az 5,50 m-nél nem hosszabb járművek (személygépkocsik, három vagy annál több kerekű
segédmotor kerékpárok és motorkerékpárok, vegyes használatú járművek és kisteherautók,
lakóautók, lakókocsik, utánfutók, stb.)
B) díjosztály:
Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó járművek (autóbuszok,
vontatók, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, pótkocsik,
járműszerelvények, stb.)
2) Alapdíjak óránként:
A parkolási díjak szempontjából a fizető parkoló rendszer területe a parkolóházra, valamint a
térszíni parkolók esetén négy díjövezetre oszlik:
Díjövezet
Parkolóház
1. díjövezet (belváros)
2. díjövezet
3. díjövezet
4. díjövezet

A) díjosztály
B) díjosztály
Óradíjak (Ft)
minimális díj (Ft)
óradíjak
minimális díj
240
60
360
100
A) díjosztály×az elfoglalt
280
70
helyek száma, de legfeljebb az
A) díjosztály háromszorosa,
240
60
járműszerelvény esetén az A)
160
40
díjosztály hatszorosa

A Parkolóházban az éjszakai és a hétvégi óradíj 100 Ft.
3) Bérletárak
Az 1. díjövezetben a 3/a.)-c.) pontok szerinti bérlet nem váltható.

3/a.) Havi bérletárak:
Térszíni parkolók
Díjövezet
2. díjövezet
3. díjövezet
4. díjövezet

Ft
8800
6500
3300

Parkolóház

nappal
éjjel
24 órás garázsbérlet
hétvégékre érvényes

Ft
6000
4500
8000
4000

lakossági kedvezményes

4000

Az MMIK épülete mögötti 3226/2 és 3238/1 hrsz-ú parkolókba 2000 Ft-os áron havi bérlet
váltható, amely más területekre nem érvényes.
A 2.-3.-4. díjövezetekbe és a parkolóházba egyaránt érvényes összevont nappali havi bérlet
ára 14.000 Ft.
3/b.) Heti bérletárak:

Díjövezet
2. díjövezet
3. díjövezet
4. díjövezet

Ft
2660
2000
1010

Parkolóház (24 órás)
2660 Ft

3/c.) A rendszám nélküli bérletek havi árai:
Díjövezet
2. díjövezet
3. díjövezet
4. díjövezet

Ft
13380
9950
4980

Parkolóház (24 órás)
13380 Ft

3/d.) A bérletvásárlásoknál alkalmazható kedvezmények:
Előre megvásárolt hónapok száma
negyedévre
félévre
egész évre

Kedvezmények %-ban
3%
6%
10 %

3/e.) A bérletcsere kiállítási díja: 500 Ft
A díjmentességet igazoló éves bérletek ára: 1000 Ft/bérlet
3/f.) A Parkolóház kivételével a korlátozott területre érvényes lakossági kedvezményes éves
bérletek ára:

1. autóra
2. autóra

lakossági
kedvezményes
Ft
3200
7000

4/a.) A kizárólagos használati jogok éves díjai:
Díjövezet
2. díjövezet
3. – 4. díjövezet

Ft
165900
135900

Parkolóház
200000 Ft

4/b.) A kizárólagos használati jogok havi díjai:
Díjövezet
2. díjövezet
3. – 4. díjövezet

Ft
13900
11340

Parkolóház
17000 Ft

3. melléklet a 37/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
„III. melléklet a 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A fizető parkolási díjövezetekben korlátozott területre érvényes kedvezményes használatra
jogosító lakásingatlanok összefoglaló címjegyzéke:
Kossuth L. u., Széchenyi tér, Kosztolányi D. u., Béke ligeti u., Kosztolányi D. tér, Pázmány
P. u., Kovács Károly tér, Eötvös J. u., Tompa M. u., Iskola köz, Kazinczy tér, Sütő u., Piac
tér, Deák F. tér, Várkör, Munkácsy M. u., Jákum F. u., Szeglet u., Budai Nagy Antal u.,
Tüttőssy u., Dísz tér, Takarék köz, Ady E. u. 1-59-ig és 2-42-ig, Rákóczi u. 1-9-ig és 10-22ig, Berzsenyi u. 1-17-ig és 2-26-ig, Bíró M. u. 1-57-ig és 8-44-ig, Stadion u. 1. és 2-8-ig,
Balatoni u. 3., Petőfi u. 9-49-ig és 8-38-ig, Kisfaludy u. 13. és 16-18-ig, Szabadság tér, Petőfi
köz, Kölcsey F. u., Kis u., Kelemen I. u., Flórián u., Síp utca, Batthyány u. 2-4-ig és 1-19-ig,
Zrínyi u. 1-13-ig, Szent László utca 1-15-ig és 2-16-ig, Dobó Katalin utca, Tomori Pál utca,
Zárda utca 1-15-ig, Mátyás király utca, Hunyadi János u. 2., Olajmunkás u. 1/A, Botfy L. u.,
Vörösmarty M. u., Vizsla-parki út.”

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy:Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 101/2012. (VI.21.) sz. határozata
1.

2.
3.
4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű 268/2010/1., 269/2010/1., 270/2010/1., 273/2010/1., 274/2010/1.,
276/2010/1., 279/2010/1., 64/2011/3., 99/2011/4., 100/2011/3., 101/2011/4.,
102/2011/3., 104/2011/3.,
105/2011/3.,
108/2011/3.,
154/2011.,
200/2011/2., 206/2011/1., 46/2012/2., 52/2012/4., 55/2012/V.,
58/2012.,
60/2012., 61/2012., 62/2012., 63/2012/1.,2., 64/2012/1.,2.,4.,5., 65/2012/1.,2.,4.,
66/2012/1.,2.,4., 67/2012/1.,2.,4.,5., 68/2012/1.,2.,3.,5.,6., 69/2012/1.,2.,4.,
70/2012/1.,2.,4., 71/2012/1.,2.,4.,5., 72/2012., 73/2012/2., 74/2012/2., 77/2012.,
78/2012., 79/2012., 80/2012/I., 81/2012., 82/2012., 83/2012., 84/2012.,
85/2012., 86/2012., 90/2012., 92/2012., 93/2012., 94/2012., 96/2012.,
98/2012., 99/2012. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2012. sz. határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 46/2012. sz. határozat 3.
pontjának végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 48/2012. sz. határozat
végrehajtási határidejét 2012. augusztus 31-re módosította.

Tárgy:Sportegyesületek támogatása, a ZTE KK Kft-vel kötött együttműködési
megállapodás módosítása
ZMJVK 102/2012. (VI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetés év
közben jelentkező feladatokra elkülönített céltartalék sora terhére az alábbi
összegű támogatást biztosítja az egyesületek működéséhez:
ZAC
2.000.000,- Ft
Csuti SK.
3.000.000,- Ft
ZTE KK. Kft.
20.000.000,- Ft
ZTK
2.000.000,- Ft

2.

Az Önkormányzat és a ZTE KK Kft. között 2007. január 16-án létrejött
Együttműködési megállapodás 7/b) pontja helyébe a következő lép:
b) a kosárlabda szakosztály MKOSZ besorolása szerinti szerepeltetését,
előírásainak megfelelő utánpótlás bázis kialakításával, szerepeltetésével;
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására, valamint az
együttműködési szerződés módosítására.
Határidő:
Felelős:

az együttműködési megállapodás módosítására, a támogatási
szerződés megkötésére 2012. június 25.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:Műfüves labdarúgó pályák építése
ZMJVK 103/2012. (VI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2012. (V.10.) sz. határozatát
úgy módosítja, hogy az MLSZ lebonyolításával felépülő Iskola utcai műfüves
labdarúgó pálya megépítéséhez szükséges 30%-os önerőt a 14.079.960.- Ft teljes
bruttó beruházási költséghez viszonyítottan 4.223.988.- Ft összegben biztosítja a
2012. évi költségvetésben az év közben jelentkező feladatokra elkülönített
céltartalék terhére.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon az MLSZ lebonyolításával a Sportcsarnok melletti területen
felépülő két műfüves labdarúgó pálya megépítéséhez szükséges 30%-os
önerőnek legfeljebb 9.000.000.- Ft erejéig történő biztosításáról a 2012. évi
költségvetésben az év közben jelentkező feladatokra elkülönített céltartalék
terhére. Az önerő átutalására a tényleges teljes bruttó beruházási költség
megállapítását követően, ahhoz viszonyított mértékben kerülhet sor.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel az Iskola utcai és a Sportcsarnok melletti két
műfüves labdarúgó pálya kialakítására, használatára és hasznosítására, valamint
karbantartására vonatkozó együttműködési megállapodások aláírására, az építési
tevékenységek végzéséhez szükséges egyéb nyilatkozatok és a jelzálogjog
biztosítására vonatkozó okiratok kiadására, valamint az Andráshidai LSC-vel és
a ZTE FC Zrt-vel, vagy a Landorhegyi LSC-vel, mint szakmai partnerekkel
kötendő együttműködési megállapodások aláírására.
Határidő:
Felelős:

4.

a pénzügyi fedezet biztosítására a költségvetés 2012. II.
negyedévi módosítása
az együttműködési megállapodások aláírására 2012. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 191/2011. (IX.15.) sz. határozata
I.2. pontja alapján a társasági nyereségadó terhére igényelhető látványcsapatsport támogatást felhasználó programban a Zalaegerszeg 3013, 3013/B,
2899/15 és 0877/3 hrsz-ú ingatlanokon pályázati úton megvalósítani kívánt
fejlesztésekhez a Landorhegyi Lakótelepi Sport Club (a ZTE Football Club Zrtvel együttműködve) részére az önrészt nem tudja biztosítani vissza nem
térítendő támogatásként az önkormányzat szűkös költségvetési forrásaira
tekintettel.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Landorhegyi LSC-t a döntésről
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:Önerő biztosítása a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. részére az Inkubátorház
bővítéséhez felveendő hitelhez
ZMJVK 104/2012. (VI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő
Zrt. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadásként 80.000.000,- Ft összeget
biztosít a 2012. évi költségvetésből az „Inkubátorház bővítése pályázati önrész
biztosítása a Városfejlesztő Zrt. részére” költségvetési előirányzat, valamint
20.022.520,- Ft összeget az év közben jelentkező feladatokra elkülönített
céltartalék terhére.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás
megkötésére azzal, hogy az összeg rendelkezésre bocsátása teljesítés-arányosan
történik.
Határidő:
Felelős:

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt. 300.100.000,- Ft értékű hitelfelvételét a Zalaegerszegi
Inkubátorház bővítése tárgyú pályázathoz szükséges önerő biztosítása érdekében
maximum 12 éves futamidőre, mely hitelfelvétel vonatkozásában készfizető
kezességet vállal.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zrt. vezérigazgatóját
értesítse.
Határidő:
Felelős:

3.

2012. augusztus 31.
Oláh Gábor vezérigazgató

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-vel a Zalaegerszegi Inkubátorház
működtetésére kötött bérleti szerződés módosítására a bérleti időszaknak a hitel
futamidejére történő meghosszabbítása vonatkozásában, amennyiben az a
hitelszerződés megkötéséhez szükséges.
Határidő:
Felelős:

5.

2012. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt. az Inkubátorház bővítése tárgyában felveendő hitel
biztosítékaként a már meglévő Inkubátorházra (8900 Zalaegerszeg, Fészek u. 4.,
zalaegerszegi 0792/15 hrsz.) jelzálogjogot jegyeztessen be.
Határidő:
Felelős:

4.

2012. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

2012. augusztus 31.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt. által a Zalaegerszegi Inkubátorház bővítése tárgyában elnyert
támogatáshoz szükséges mértékű jelzálog-fedezetnek a 158/2010. (VI.24.) sz.

határozata 1. pontjában meghatározott ingatlankörből történő megjelöléséhez a
támogatási összeg erejéig, legfeljebb 171.481.830,- Ft beszámítási értékig.
A közgyűlés felhatalmazza a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját
a támogatási szerződés fenti tartalommal történő aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. augusztus 31.
Oláh Gábor vezérigazgató

Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyása, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati
rendelet módosítása
ZMJVK 105/2012. (VI.21.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban:
SzMSz) módosítását 2012. július 1-i hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja:

1.)

Az SzMSz I. fejezet 4. pontjának (A hivatal alaptevékenysége) (2) bekezdése az
alábbiakkal egészül ki:
[Szakfeladat besorolás:]
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119

Óvodáztatási támogatás

2.) Az SzMSz 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
- A Polgármesteri Iroda Kommunikációs szakreferens feladatait felsoroló rész az
alábbiak szerint módosul:
Kommunikációs szakreferens
Kisegítő, kiegészítő tevékenység
rendszeresen kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, közreműködik abban, 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



A Közigazgatási Osztály Általános igazgatási csoportjának feladatait felsoroló
táblázat az alábbi sorral egészül ki:

- lefolytatja a tiltott, közösségellenes magatartásokkal összefüggő
eljárásokat

ZMJVK 36/2012. (VI.29.) önkormányzati
rendelete

A Népjóléti Osztály Intézményfenntartó és Lakásgazdálkodási Csoportja
feladatainak felsorolása az alábbi fejezetrésszel egészül ki:
Gondoskodik:
Az Idősügyi Tanács adminisztratív feladatainak ellátásáról. Ennek keretében
ZMJVK 40/2012. (IV.12.) sz.
a) kapcsolatot tart a város területén az idősek érdekében tevékenykedő határozata
intézményekkel, civil szervezetekkel, nyugdíjas egyesületekkel, klubokkal,
b) az Idősügyi Tanács véleménye, javaslatai alapján elkészíti az éves
feladattervet, továbbá szervezi a végrehajtásukkal kapcsolatos feladatokat,
c) gondoskodik az ülések összehívásának technikai lebonyolításáról (pl.: a
meghívók kiküldéséről) és az ülés zavartalan lebonyolításához szükséges
tárgyi feltételek biztosításáról. A meghívó napirendjét előzetesen egyezteti
az Idősügyi Tanács elnökével.
d) ellátja a működéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, gondoskodik
az ülések jegyzőkönyvének 30 napon belüli elkészítéséről,
e) gondoskodik az Idősügyi Tanács által hozott döntések végrehajtásáról.

-

A Népjóléti Osztály Intézményfenntartó és Lakásgazdálkodási Csoportjának
Lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos feladatait felsoroló táblázat az alábbi sorral
egészül ki:

A lakás akadálymentesítési támogatásra való jogosultság igazolásához 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet
szükséges – a közlekedőképesség súlyos akadályoztatását minősítő –
vizsgálat kezdeményezése a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál

- Az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály ifjúsági feladataira és az azt kisegítő,
kiegészítő tevékenységre vonatkozó táblázat és szövegrész helyébe a következő
táblázat és szövegrész lép:
Ifjúsági feladatok:
segítséget
nyújt
a
diákönkormányzatok
tevékenységéhez,
érdekérvényesítésük hatékonyságának növeléséhez
támogatást nyújt az ifjúsági civil szervezetek létrejöttéhez
segítséget nyújt a fiatalok egészségvédelmét szolgáló szabadidős és
sportrendezvények megtartásához

1993. tv. LXXIX.tv. 63 § (1), (6),
102 § (8)
1990. évi LXV. tv. 8. §.(5)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
éves költségvetési rendelete

kisegítő, kiegészítő tevékenység:
-

részt vesz az ifjúságpolitikai koncepcióhoz kapcsolódó középtávú intézkedési terv megvalósításában, szorgalmazza
a partnerek közreműködését, szükség esetén koordinál és gondoskodik a tervben meghatározott határidők
betartásáról,

elkészíti az ifjúság érdekében tett helyi intézkedésekről, azok hatásáról és az ifjúsági cselekvési terv időszakos
megvalósulásáról évente a Zalaegerszeg MJV Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága elé kerülő
előterjesztést,
jelez és közvetít a döntéshozók felé, tájékozódik és képviseli a város ifjúságának érdekeit a helyi, regionális és
országos, miniszteriális színtű fórumokon, meghívásos alapon részt vesz azok munkájában,
ellátja az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az Ifjúsági és Sport Albizottság, a Kulturális Albizottság és a
Közgyűlés által meghatározott végrehajtási feladatokat, előkészítő tevékenységével segíti a döntéshozatalt,
gondoskodik a szakterület rendelkezésre álló pénzeszközei felhasználásának tervezéséről és a rendeltetésszerű
felhasználásról
megszervezi a fiatalokkal foglalkozó szervezetek szakembereinek városi szintű fórumát, az erre való igény alapján,
a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményével és az oktatási intézmények gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőseivel együttműködve részt vesz a megelőző gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
koordinálásában, prevenciós programok szervezésében. Munkáját a megelőző tevékenység szereplőivel szoros
együttműködésben végzi.
kiemelt feladata az ifjúsági bűnmegelőzés, ifjúsági őrjárat működtetése a rendőrséggel közösen, annak szakmai
vezetésével és a drogprevenció hatékonyságának emelése,
eseti jelleggel képzéseket szervez a diákönkormányzatban tevékenykedő fiatalok és az ifjúságvédelmi felelősök
számára,
együttműködik a Polgármesteri Hivatal ifjúságot érintő ügyekben illetékes szervezeti egységeivel és
munkatársaival,
pályázatok elkészítése és benyújtása útján igyekszik kiegészítő forrásokat szerezni az ifjúsági feladatok
finanszírozásának segítésére,
1.) ellátja a Tanulmányi ösztöndíjjal, a Pécsi Kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatos feladatokat.
-



A Városüzemeltetési Osztály feladatait felsoroló táblázatban az alábbi sorok
helyébe:

játszóterek építésével kapcsolatos beruházási feladatok,
gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, köz-parkolók és
műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról és
felújításáról a helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve a
mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően. Ezen
munkákat vállalkozásba adja és lebonyolítja, biztosítja a műszaki
ellenőrzést stb.,

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a
feladatkörébe sorolt felújítások terveztetéséről és szükség szerinti
engedélyeztetéséről a Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal történő
egyeztetést követően,

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott felújítások vállalkozásba
adásáról,

78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri
eszközök biztonságosságáról
2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről
Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény
A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
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
2003. évi CXXIX. törvény és végrehajtási
rendeletei
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)
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 2003. évi CXXIX. sz. törvény és végrehajtási
cselekményeinek és tendertechnikai eseményeinek lebonyolításában,
rendeletei
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 alábbi sorok lépnek:
játszóterek építésével kapcsolatos beruházási feladatok,
gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, köz-parkolók és
műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról és felújításáról a
helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve a mindenkori éves
költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően. Ezen munkákat vállalkozásba
adja és lebonyolítja, biztosítja a műszaki ellenőrzést stb.,

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a feladatkörébe
sorolt felújítások terveztetéséről és szükség szerinti engedélyeztetéséről a
Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal történő egyeztetést követően,

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott felújítások vállalkozásba adásáról,

részt vesz az osztály feladatkörébe tartozó közbeszerzési eljárások
cselekményeinek és tendertechnikai eseményeinek lebonyolításában,
részt vesz a villamosenergia szállítási szerződés megkötésében,

78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri
eszközök biztonságosságáról
2011. évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről
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
2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási
rendeletei
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)
2011. évi CVIII. 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)
2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási
rendeletei
2007. évi LXXXVI. törvény
2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási
rendeletei
ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07)
sz. önk. rendelet.

- Az Okmány- és Lakcímnyilvántartó Iroda Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával
kapcsolatos feladatait felsoroló táblázat az alábbi sorral egészül ki:
A parkolási engedélyre való jogosultság igazolásához szükséges – a 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet
közlekedőképesség súlyos akadályoztatását minősítő – vizsgálat kezdeményezése a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál

II.

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

2012. július 6.
Dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008.
(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
ZMJVK 106/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Településszerkezeti Tervének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. augusztus 1.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Alapító
Okiratának módosítása
ZMJVK 114/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 15-i hatállyal Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Alapító Okiratát
(továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok
Gazdálkodási Szervezet számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja
ki:
Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

2.

5. Az intézmény működési köre:
Zalaegerszeg közigazgatási területe a vásárokról és piacokról szóló 50/2004.
(XII.03.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján.
Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

3.

9. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.)
Korm. rendelet alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok
Gazdálkodási Szervezet a vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.)
önkormányzati rendelet 2. §-ában meghatározott vásárok, piacok vezetését,
valamint azok működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el.
Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló
gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4.

10. A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
Megnevezés, cím
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vásárcsarnok Mérleg tér 1.
Parkoló (elbontott Virágudvar helyén) Szeglet u. 1.
Kosaras piac Piac tér
Beépítetlen terület (Bolhapiac) Piac tér 3.
Beépítetlen terület Bolhapiac, Piac tér 4.
Beépítetlen terület (Bolhapiac) Munkácsy u. 7.
Parkoló (Iparcikk kereskedés) Munkácsy u. 11.
Lezárt közút (Iparcikk kereskedés) Szeglet u. 1.
Beépítetlen terület
(Konténerek tárolása)
Beépítetlen terület (Árusok parkolója)
Budai Nagy A. u. 21-27.

hrsz.

terület

3616
3615
3617
3606
3609
3607
3612
3614

1510 m2
429 m2
3531 m2
425 m2
344 m2
715 m2
456 m2
357 m2

3636

209 m2

3656/2

1400 m2

A feladatellátást szolgálják a leltár szerinti ingó vagyontárgyak is.
A vagyon tulajdonosa: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19
A vagyon kezelője és üzemeltetője: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet
Zalaegerszeg, Mérleg tér 1.

.
5.

Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
11. Az intézmény tevékenységi köre:
Fő tevékenység:
TEÁOR:
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra,
szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat: 841218
igazgatása
Szakfeladat:
Alaptevékenység:
szolgáltatások

841403

Város-,

egyéb

szociális

Lakás-, kommunális szolgáltatások

községgazdálkodási

m.n.s.

Szolgáltatások jegyzéke:
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 Ingatlankezelés
7311 Reklámügynöki tevékenység
Az intézmény az alaptevékenysége körében meghatározott feladatokat nem
haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel látja el, az
alapító általános felügyelete mellett.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az intézmény az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett
tevékenységre is hasznosíthatja.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. június 29.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. II. félévi munkatervének
jóváhagyása
ZMJVK 115/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. II. félévi munkatervét a
mellékletnek megfelelően elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2012. október 18-i
közgyűlés tárgyalja meg az alábbi napirendet:
„Tájékoztató a többségi tulajdonú gazdasági társaságok működéséről.”
A közgyűlés 2012. június 21. és 2012. szeptember 12. között nyári szünetet tart.
Felkéri a polgármestert, hogy az érintettek értesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. július 10.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:Alapítványok támogatása
ZMJVK 116/2012. (VI.21.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 200.000 Ft támogatást nyújt a
Haza bölcse emlékét őrző Alapítvány részére dr. Köpeczi Bócz Edit – A
titkosszolgálatok hálójában, Mindszenty József a lélekmentő bíboros
hercegprímás című könyvének megjelentetéséhez a „Mindszenty emlékév”
előirányzat terhére.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

II.

2012. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága javaslatának megfelelően a Közgyűlés a következő alapítványokat
részesíti támogatásban:
szervezet

támogatás célja

összeg e Ft-ban

Énekmondó Alapítvány

Advent várazsa

90

„Jót, s jól... a jövőnkért”
Alapítvány
JAVK Olvasóinkért
Könyvtári Alapítvány

Önkéntesek utazása
Erdélybe Böjte Csaba
árváihoz
„Mesterségem címere”
olvasótábor
megrendezése

25

40

előirányzat
2012. évi közösségi,
művészeti
pályázatok
2012. évi közösségi,
művészeti
pályázatok
2012. évi közösségi,
művészeti
pályázatok

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő:
Felelős:
III.

2012. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 75.000 Ft támogatást biztosít a
Jót, s jól a jövőnkért Alapítvány részére erdélyi önkéntes programjának

megvalósításához a 2012. évi költségvetés polgármesteri rendelkezésű
keretösszeg terhére.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:
IV.

2012. június 29.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 50.000 Ft támogatást biztosít a
Jót, s jól a jövőnkért Alapítvány részére erdélyi önkéntes programjának
megvalósításához a 2012. évi költségvetés alpolgármesteri rendelkezésű
keretösszeg terhére.
A Közgyűlés felkéri az alpolgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

V.

2012. június 29.
Doszpoth Attila alpolgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 115/2012.
határozata alapján a következő alapítványokat részesíti támogatásban:
szervezet

támogatás célja

Autista Sérültek
Zalában Alapítvány
Zalaegerszeg

„Esélyt a mindennapoknak”
esélyegyenlőségi
szemléletformáló rendezvény
Önkéntesek utaztatása
Erdélybe Böjte Csaba
árváihoz

„Jót, s jól… a
jövőnkért” Alapítvány

összeg e Ftban

előirányzat

100

Egyéb szervezetek
támogatása

50

Egyéb szervezetek
támogatása

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő:
Felelős:
VI.

2012. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság
120/2012/2. számú határozata alapján a következő alapítványt részesíti
támogatásban:
szervezet
Családfesztivál Kulturális
Művelődési és
Közösségi Alapítvány Zalaegerszeg

támogatás célja

összeg
e Ft-ban

előirányzat

Családfesztivál
2012.

100

Egyéb szervezetek
támogatása

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2012. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:A Zalaegerszeg és térsége
megállapodásának módosítása

Többcélú

Kistérségi

Társulás

társulási

ZMJVK 117/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg és térsége Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodásának az alábbiak szerinti módosítását
elfogadja:
1.

A társulási megállapodás bevezető szövegrésze a következők szerint módosul:
„A zalaegerszegi kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 41. § (1) bekezdésében, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt
rendelkezések alapján a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az
önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében -, a
képviselő-testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötnek.”

2.

A társulási megállapodás II. fejezetének 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Tagok az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében vállalják, hogy a
területfejlesztési feladatokat közösen látják el oly módon, hogy ezen feladat- és
hatáskörök ellátását átruházzák a Társulásra.
A Társulás a területfejlesztési feladatok ellátásával kapcsolatban vállalja, hogy
(…):”

3.

A társulási megállapodás II. fejezetének 2.1.1. pontja, 2.1.13. pontja és 2.1.14.
pontja hatályát veszti. (Egyidejűleg a hatályban lévő pontok 2.1. ponttól 2.12.
pontig számozódnak úgy, hogy a törölt pontok helyére a sorban utána következő
pont lép.)

4.

A társulási megállapodás II. fejezetének 2.1. 5. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati
társulásokkal, a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és
megvalósítására.”

5.

A társulási megállapodás V. fejezetének 1.5. pontja hatályát veszti. (Egyidejűleg
a hatályban lévő pontok számozása úgy változik, hogy a törölt pont helyére a
sorban utána következő pont lép.)

6.

A társulási megállapodás V. fejezetének 6.3.2. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„folyamatos kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, a kistérségben
működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a
bevonható helyi források feltárása érdekében,”

7.

A társulási megállapodás VI. fejezetének 6.6. pontja és 7. pontja hatályát veszti.

8.

A társulási megállapodás VI. fejezete 10. pontjának az alábbi szövegrésze
hatályát veszti:

„A kistérségi fejlesztési tanács üléseiről külön jegyzőkönyv készül, melyet
Társulási Tanács elnöke az ülést követő 8 napon belül megküldi a közigazgatási
hivatal vezetőjének.”
9.

A társulási megállapodás VII. fejezetének 2.1.3. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„ A települési önkormányzatok amennyiben a Támasz Alapszolgáltatási
Intézmény útján látják el a szociális alapszolgáltatási feladatokat az ellátottak
után tagi hozzájárulás kerül megállapításra, amely a tárgyév január 31-én
meglévő ellátotti létszám után számítva kell megfizetni két részletben – az első
részletet február 28-ig, a második részletet szeptember 30-ig a Zalaegerszeg és
térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési számlájára, ennek díja 0 Ft,
azaz nulla forint.
Az egy ellátottra eső hozzájárulás összegét a Tanács évente külön határozatban
állapítja meg. Amennyiben a fenti 0 Ft-os díjtól eltérő mértékű tagi hozzájárulás
kerül megállapításra, azt minden önkormányzat képviselőtestületének jóvá kell
hagynia.

10.

A társulási megállapodás IX. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A 2. pont szerinti fizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 53. § (2) bekezdése szerint számított összeg, amelyet
a támogatás igénybevétele napjától, a visszafizetés napjáig kell felszámítani.”

11.

A társulási megállapodás XII. fejezetének 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv.,
valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Zalaegerszeg és térsége
Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjét tájékoztassa.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős:
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:A Zalavíz Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
ZMJVK 118/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a jogszabályi
változásokra tekintettel a Zalavíz Zrt-vel 2007. november 22-én kötött és 2008. május
13-án módosított vagyonkezelési szerződés 2012. június 30-i hatállyal az alábbiak
szerint módosításra kerüljön:
1.

A vagyonkezelési szerződés 1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.1 A felek megállapítják, hogy az Önkormányzat törzsvagyonába tartoznak az 1.
sz. mellékletben megnevezett közművek és a közművekhez kapcsolódó

ingatlanok. Az ingatlanok felsorolását az 1/A. és 1/B. sz.
tartalmazzák.”

mellékletek

2.

A vagyonkezelési szerződés 1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
„.2. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. a Zalaegerszegi Törvényszék
Cégbíróságán Cg.20-10-040125 alatt bejegyzett 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaság.”

3.

A vagyonkezelési szerződés 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1 Jelen szerződés rendelkezései szerint az Önkormányzat jelen szerződés
időtartamára az 1., az 1/A és 1/B. sz. mellékletben meghatározott
vagyontárgyakat, víziközműveket és ingatlanokat vagyonkezelés és működtetés
céljára a Vagyonkezelő rendelkezésére bocsátja azzal, hogy a Vagyonkezelő a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. §-ában, illetve
2013. január 1-től Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. (új Ötv.) 13. §-ában, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. tv. (Vksz. tv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
közfeladatok – a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás) – továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. tv. (Nvt.) 12. § (2) bekezdésben meghatározott kizárólagos gazdasági
tevékenység – a törzsvagyon részét képező helyi közművek működtetése – ellátása
során, a saját vállalkozási tevékenysége körében hasznosítja, üzemelteti,
működteti, az Önkormányzat tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett.”

4.

A vagyonkezelési szerződés 2.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2 A vagyonkezelésbe adásra az Ötv. 80/A. §-a, ill. az új Ötv. 109. §-a, az Nvt.
11. § (1) bekezdése és 12. § (12.) bekezdése és az önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól többször módosított
13/2006. (III.07.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) 16/A. §-a alapján kerül sor.”

5.

A vagyonkezelési szerződés 3.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2 A szerződés tárgyát képezi az annak érvényességi ideje alatt az 1. sz.
mellékletben felsorolt vízi közművek fejlesztése során – a tulajdonos
beruházásában megvalósuló, illetve harmadik személy beruházásában
megvalósuló és a tulajdonos által tulajdonba vett – közművagyon is. A jelen
szerződés aláírását követően üzembe lépő vízi közmű rendszerbővítések, illetve új
vízi közmű rendszerek vagyonkezelésbe adásáról a tulajdonos köteles
gondoskodni. A leltár szerinti vagyonkezelésbe adásról a felek külön
jegyzőkönyvet vesznek fel.
A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az átadott eszközök, művek átadáskori
állapota, üzemképessége, vagyonértékelés szerinti értéke, a kapcsolódó
földingatlanok adatai. Az alkalmazandó jegyzőkönyv mintát a 4. sz melléklet
tartalmazza.”

6.

A vagyonkezelési szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.1 Az Önkormányzat a Vagyonkezelői jogot ingyenesen adja át a
Vagyonkezelőnek jelen szerződés időtartamára.”

7.

A vagyonkezelési szerződés 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.3 A Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező közműveket vagyonkezelésbe veszi, gondoskodik az
önkormányzati vagyonnal való szakszerű gazdálkodásról és a közműrendszerek
üzemeltetéséről, működtetéséről, a közüzemi szolgáltatás folyamatos
teljesítéséről.”
8.

A vagyonkezelési szerződés 4.10 pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.10.A Vagyonkezelő jelen szerződés hatálya alatt köteles tűrni az
Önkormányzat, mint közművagyon tulajdonos ellenőrzését. Az Önkormányzat az
ellenőrzés során és az ellenőrzés érdekében minden nyilvános adatba, valamint a
közművagyonra és a vagyonkezelésre, üzemeltetésre vonatkozó adatba, okiratba
betekinthet, arról adatszolgáltatást kérhet. Az ellenőrzés során figyelembe kell
venni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvény rendelkezéseit.”

9.

A vagyonkezelési szerződés 4.11 pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.11 Az Önkormányzat elsősorban a jelen szerződésben (6.1., 6.2., 6.3., 7.7., 7.9.
pontok) meghatározott negyedévenkénti, illetve évenkénti adatszolgáltatásokhoz,
elszámolásokhoz és beszámoló készítéshez kapcsolódóan végzi a vagyonkezelés
ellenőrzését, illetve szükség szerint eseti és célellenőrzéseket rendelhet el. A
Vagyonkezelő tudomásul veszi és biztosítja, hogy az Önkormányzat képviselője
az 5.2. pontban meghatározott fejújítási és pótlási tervben szereplő munkák általa
meghatározott körénél – különös tekintettel az amortizáció költséghatékony
felhasználására – a Vagyonkezelő belső szabályzataiba, a megrendelés
dokumentumaiba betekintsen, a megrendelés eljárási cselekményeinél jelen
legyen.”

10.

A vagyonkezelési szerződés 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.1 A Vagyonkezelő köteles a részére átadott közművek jó állagát fenntartani, az
esedékes
karbantartási
feladatokat,
a
szükséges
hibaelhárításokat,
rekonstrukciókat, értéknövelő felújításokat elvégezni, a vagyontárgyak könyv
szerinti értékének megőrzése érdekében.”

11.

A vagyonkezelési szerződés 5.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.2 A Vagyonkezelő benyújtja az Önkormányzat részére legkésőbb a tárgyévet
megelőző év november 30-ig a következő évben szükséges felújításokról és
pótlási beruházásokról, azok várható anyagi kihatásairól szóló tervet, amelyet az
Önkormányzat jóváhagy.”

12.

A vagyonkezelési szerződés 5.4 pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.4 Az 5.2 pontban meghatározott felújítások és pótlólagos beruházások forrása
az 1. sz. mellékletben szereplő eszközök után a Vagyonkezelő által elszámolt
amortizáció.”

13.

A vagyonkezelési szerződés 5.7 pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.7 A fejlesztések, beruházások eredményeként létrejövő új víziközműveket az
Önkormányzat az üzembe helyezést követően a 3.2. pont szerint vagyonkezelésre
átadja a Vagyonkezelőnek, aki az eszközöket az üzembehelyezési okmányok
másolati példánya alapján nyilvántartásba veszi.”

14.

A vagyonkezelési szerződés 5.9 pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.9 Jelen szerződés nem érinti az Önkormányzat ivóvíz szolgáltatással és
szennyvízkezeléssel kapcsolatos, törvény szerinti feladatellátási kötelezettségét.”

15. A vagyonkezelési szerződés 5.15 pontja hatályát veszti. (Egyidejűleg a hatályban
lévő pontok számozása úgy változik, hogy a törölt pont helyére a sorban utána
következő pont lép.
16. A vagyonkezelési szerződés 5.16 pontja (eredeti számozással 5.17.) hatályát
veszti.
17.

A vagyonkezelési szerződés 6.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
„6.2 A Vagyonkezelő számviteli nyilvántartásaiban elszámolt, amortizáció pótlási
alapként felhasználandó összege korrigálható a tervezett értékesítés
Vagyonkezelőnek fel nem róható elmaradása miatti veszteséges tevékenység miatt
pénzügyileg nem realizált bevétel arányos összegével. Ezt a Vagyonkezelő –
göngyölítetten – a felhasználásról szóló éves adatszolgáltatásban köteles
bemutatni.”

18.

A vagyonkezelési szerződés 6.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
„6.3 A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon működtetése során
eredményes gazdálkodásra köteles. Az erre vonatkozó adatokról, a vagyonkezelési
tevékenység végzéséről a Vagyonkezelő évente tájékoztatja az Önkormányzatot.
Az Önkormányzat jogosult a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való eredményes
gazdálkodás érdekében, különösen a bevételek növelése, illetve a költségek,
valamint a kintlévőségek csökkentése érdekében szükséges intézkedésekre
javaslatot tenni. A Vagyonkezelő köteles az Önkormányzat által javasolt
intézkedések bevezetéséről és azok hatásairól, illetőleg egyet nem értéséről az
Önkormányzatot az általa meghatározott határidőben, de legkésőbb a következő
évi tájékoztató során értesíteni.”

19.

A vagyonkezelési szerződés 6.4 pontja az alábbiak szerint módosul:
„6.4 Amennyiben a szolgáltatási díj tartalmaz fejlesztési díjat, annak összegét a
Vagyonkezelő átutalja az Önkormányzat részére. A pénzügyi ütemezésről a felek
évente külön megállapodást kötnek.”

20.

A vagyonkezelési szerződés 11.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
„11.1 A Vagyonkezelői jog és jelen szerződés megszűnik:
- a szerződés valamelyik fél általi rendes felmondásával,
- a 10.4 pont és 10.6 pont szerinti rendkívüli felmondással,
- az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével,
- a Vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével,
- törvényben meghatározott esetben.”

21.

A vagyonkezelési szerződés 11.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
„11.2 A felmondási idő:
 rendes felmondás esetén nyolc hónap, a gazdasági év végére.
 rendkívüli felmondás esetén nyolc hónap, az év végére szólóan, ide nem értve
az azonnali hatályú felmondás eseteit.”

22.

A vagyonkezelési szerződés 11.4 pontja az alábbiak szerint módosul:
„11.4 A helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződését rendkívüli
felmondással akkor szüntetheti meg, ha
- a Vagyonkezelő tekintetében a Vksz. tv., a környezet védelmére vagy a
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatóságok
határozatok előírásainak víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését
jogerősen megállapították,
- a Vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben megállapított kötelezettségét
neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan megszegte,
- a Vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy
a vagyonkezelési szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi,
1. a Vagyonkezelő, az ellene a szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy
felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem
tájékoztatja, illetőleg a Vagyonkezelő ellen a vagyonkezelési szerződés tartama
alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul,
2. a Vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék
tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem
kapott
3. törvényben meghatározott más esetben.”

23. A vagyonkezelési szerződés 11.5 pontja az alábbiak szerint módosul és számozása
11.6 pontra változik:
„11.6 A Vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással
felmondja a törvényben meghatározott esetben, felmondhatja, ha az önkormányzat
a vagyonkezelési szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan,
súlyosan vagy huzamosan megszegte, ha az Önkormányzat a 6.3. pontban foglalt
eredményes gazdálkodás feltételeit nem biztosítja, illetve törvényben
meghatározott más esetben.”
24. A vagyonkezelési szerződés 11.6 pontja az alábbiak szerint módosul és számozása
11.7 pontra változik:
„11.7 A szerződés felmondásáról a jogszabályban meghatározott szervet értesíteni
kell.”
25.

A vagyonkezelési szerződés 11.9 pontja az alábbiak szerint módosul:
„11.9 A szerződés megszűnésekor a felek egymással elszámolnak. A
Vagyonkezelő és az Önkormányzat a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a
vagyonkezelésbe vett vagyonnak a kezelésbe adás időpontjában fennálló
állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével elszámolni. A vagyonkezelési
szerződés megszűnésekor a vagyonkezelő igényt tarthat a gördülő fejlesztési
tervben jóváhagyott azon – vagyonkezelői felelőssége körében indokoltan
felmerült, a víziközművet gyarapító – ráfordításai könyv szerinti nettó értékének a
megtérítésére, amelyekre a víziközmű vagyonkezelési szerződés megszűnéséig
elszámolt értékcsökkenés nem nyújtott fedezetet. Az elszámolás menetét, a
fizetési határidőket a felek a szerződés megszüntetéséről szóló okiratban
határozzák meg.”

26. A vagyonkezelési szerződés 4. számú melléklete helyébe az előterjesztés 2. sz.
mellékletében található 4. sz. melléklet lép.

27.

A vagyonkezelési szerződés 5. számú melléklete hatályát veszti.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszere komplett átalakítására készített
megvalósíthatósági tanulmány elfogadása, engedélyezési tervekké történő átdolgozása
ZMJVK 119/2012. (VI.21.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Prourbe Kft. által
készített „Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszere komplett átalakításához
szükséges megvalósíthatósági tanulmánytervet”, kiválasztja a vasútállomás
környezetében építendő 2./a. csomóponti alternatívát és egyetért a
tervdokumentáció engedélyezési szintű átdolgozásával. Az engedélyezési terv
elkészítéséhez hiányzó 5,9 MFt összegű pénzügyi fedezetet a 2012. évi
költségvetésben „Előtervezések” költségvetési előirányzat terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 6/2012/1. (II.02.) számú
határozatának végrehajtási határidejét 2012. december 31-re módosítja.
Határidő:
Felelős:

3.

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a projekt
végrehajtásához szükséges I. ütem megvalósítását pályázati lehetőség hiányában
is támogatja. A közgyűlés az engedélyezési tervek elkészítését követően, a
várható bekerülési költségek ismeretében dönt a forrás biztosításáról.
Határidő:
Felelős:

4.

2012. évi II. negyedévi költségvetés módosítás
Gyutai Csaba polgármester

2012. szeptember 10.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Ady Endre utcán, a
Kisfaludy utca és a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem parkolójának bejárata
közötti szakasz kétriányú forgalmi rendjének kialakítását. Az ettől északra eső
szakaszt illetően az Eötvös utcáig a kétirányú forgalmi rend kialakításának
lehetőségét meg kell vizsgálni.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 1.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:Volt oktatási
meghosszabbítása

célú

ingatlanokra

vonatkozó

üzemeltetési

szerződések

ZMJVK 120/2012. (VI.21.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 289/2011. (XII.21.) számú
határozata alapján kötött alábbi térítésmentes üzemeltetési szerződések időbeli
hatályát 2012. december 31-ig meghosszabbítja:
1.

Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ (Zalaegerszeg,
Apáczai Csere János tér 5.) és a Városi Sportlétesítmények Gondnoksága
(Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.) által a Zalaegerszeg 0116 hrsz-ú, 36.803
m2 nagyságú, úttörőtábor megnevezésű (Alsóerdei Szabadidős és Ifjúsági
Központ) ingatlanra kötött üzemeltetési szerződés

2.

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola
(Zalaegerszeg, Gasparich u. 24.) és ZMJV Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.) által a Kiscsehi 084/38
hrsz-ú, 7.799 m2 nagyságú, ipartelep megnevezésű ingatlanra kötött
üzemeltetési szerződés

3.

Kölcsey Ferenc Gimnázium (Rákóczi u. 49-53.) és a LÉSZ Kft-t
(Zalaegerszeg, Kert u. 39.) által a Zalaegerszeg 3810/3 hrsz-ú, 24 m2
nagyságú, bolt megnevezésű, külső portaépületeként szolgáló ingatlanra
kötött üzemeltetési szerződés

4.

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola (Zalaegerszeg, Landorhegyi u.
12.).és a LÉSZ Kft-t (Zalaegerszeg, Kert u. 39.) által a Zalaegerszeg
4983/19 hrsz-ú, 15.699 m2 nagyságú, általános iskola megnevezésű
(korábban volt Pais Dezső Általános Iskola - Zalaegerszeg, Pais D. u. 2.)
ingatlanra kötött üzemeltetési szerződés

5.

Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola
(Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.) és ZMJV Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.) által a Zalaegerszeg
201/2 hrsz-ú, 29.329 m2 nagyságú, köziskola megnevezésű, az ingatlan
területéből leválasztásra kerülő Zalaegerszeg 201/3 hrsz-ú, 5.938 m2
nagyságú, beépített terület megnevezésű ingatlanra kötött üzemeltetési
szerződés
Az üzemeltetetési szerződések egyéb rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Határidő:
Felelős:

2012. július 31.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Városi Sportlétesítmények Gondnoksága
intézményvezetője
felkérésre: LÉSZ Kft. ügyvezetője,
felkérésre: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

II.

1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Városgazdálkodási
Kft-t és a Páterdombi SZKI-t, hogy a Zalaegerszeg 0768/11-13 hrsz-ú,
(Kispáli út melletti állattenyésztő telep), valamint Zalaegerszeg 0807/5
hrsz-ú (Ságodi Ipartelep mellett található Kertészeti telep) ingatlanok
állagmegóvására és karbantartására 2011. november 15-től 2012.
augusztus 31-ig terjedő időszakra kötött térítésmentes üzemeltetési
szerződést a bérleti szerződés hatályba lépésének napjával közös
megegyezéssel szüntessék meg.
Határidő:
Felelős:

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 0768/11
hrsz-ú, 20.100 m2 nagyságú, szántó megnevezésű, a Zalaegerszeg 0768/12
hrsz-ú, 20.681 m2 nagyságú, gazdasági épület, udvar és legelő
megnevezésű, a Zalaegerszeg 0768/13 hrsz-ú, 28.973 m2 nagyságú, legelő
megnevezésű (Kispáli út melletti állattenyésztő telep), valamint
Zalaegerszeg 0807/5 hrsz-ú, 37.480 m2 nagyságú, gazdasági épület, udvar,
erdő, szántó és gyümölcsös megnevezésű (Ságodi Ipartelep mellett
található Kertészeti telep) ingatlanok esetében az ingatlanok bérbeadására
vonatkozó
szerződés
hatálybalépésének
napjától
kezdődően
vagyongazdálkodási
feladatokkal
megbízott
szervezetként
a
Városgazdálkodási Kft. helyett ZMJV Polgármesteri Hivatalát jelöli ki.
Határidő:
Felelős:

3.

bérleti szerződés hatályba lépésének napja
Gyutai Csaba polgármester

A közgyűlés a Zalaegerszeg 0768/11-13 hrsz-ú, (Kispáli út melletti
állattenyésztő telep), valamint Zalaegerszeg 0807/5 hrsz-ú (Ságodi
Ipartelep mellett található Kertészeti telep) ingatlanokon található
ingóságokat (eszközök, gépek, felszerelések) az üzemeltetési szerződés
megszüntetését követően 2012. december 31-ig a Páterdombi SZKI
(Zalaegerszeg, Báthory u. 58.).tulajdonában és nyilvántartásában hagyja,
az iskolának gondoskodnia kell a megmaradó eszközállomány
állagmegóvásáról, karbantartásáról.
A közgyűlés hozzájárul az eszközállomány értékesítéséhez, az annak
hasznosításából, értékesítéséből származó bevételeket a Páterdombi SZKI
kizárólag a szakképzési hozzájárulás terhére igénybevett támogatás
elszámolásával összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére fordíthatja.
Határidő:
Felelős:

4.

2012. december 31.
Gyutai Csaba polgármester
felkérésre: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője
felkérésre: Páterdombi SZKI igazgatója

2012. december 31.
felkérésre: Páterdombi SZKI igazgatója

A Zalaegerszeg 0807/5 hrsz-ú ingatlanon található vízműkút és
hidroglóbusz üzemeltetése a vízjogi engedély birtokában a Páterdombi
Szakképző Iskolát terheli az üzemeltetési szerződés megszüntetését és a
bérleti szerződés hatálybalépését követő időszakban is a Ságodi

Ipartelepnek
időpontjáig.
Határidő:
Felelős:
5.

a

városi

ivóvízhálózatra

történő

csatlakoztatásának

2012. december 31.
felkérésre: Páterdombi SZKI igazgatója

A közgyűlés felkéri a Páterdombi Szakképző Iskola igazgatóját, hogy
tegye meg a szükséges intézkedéseket a ságodi Állattenyésztő teleppel
(Zalaegerszeg 0768/11-13 hrsz) és a Kertészeti teleppel (Zalaegerszeg
0807/5 hrsz) kapcsolatosan a korábbi évek során a szakképzési
hozzájárulás
terhére
igénybevett
támogatása
elszámolásának
jogszabályoknak megfelelő lezárása érdekében.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
felkérésre: Páterdombi SZKI igazgatója

Tárgy: „Avashegyért” Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület kedvezményes helységbérlet
iránti kérelme (Botfa volt posta, buszmegálló 14020 hrsz.)
ZMJVK 121/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül
2012. szeptember 1-től 2013. augusztus 31-ig terjedő határozott időre, a Zalaegerszeg,
14020 hrsz.-ú ingatlanon található 29 m2–es (volt buszmegálló, posta) épületet bérbe
adja az „Avashegyért” Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület részére a Közgyűlés által
meghatározott kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával.
A bérbeadás feltétele, hogy a bérlő az épületet saját költségén felújítja.
Az ingatlan felújításra fordított költségek bérleti díj terhére történő elszámolására az
önkormányzat vagyonrendelete alapján külön megállapodás alapján lehetőség nyílik.
A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege: 1.914.-Ft + ÁFA/hó.
A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú hasznosítás
esetén a megállapodás - 30 napos felmondási idő kikötésével - felmondható.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérleti díjon felül a bérlőt
terhelik.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az „Avashegyért” Vagyonvédelmi Polgárőr
Egyesülettel a bérleti szerződést írja alá.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele az „Avashegyért” Vagyonvédelmi Polgárőr
Egyesület cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozata a nemzeti vagyonról szóló
törvény szerinti átláthatóságáról.
Határidő:
Felelős:

2012. augusztus 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy:A Kölcsey Ferenc Gimnázium átszervezése
ZMJVK 122/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kölcsey Ferenc Gimnázium alapító okiratát
2012. augusztus 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a
Kölcsey Ferenc Gimnázium 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 Kölcsey Ferenc Gimnázium számára az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:” szöveg lép.
2. Az alapító okirat
“852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- tanulók és dolgozók étkeztetését (56291)
- tanulószobai ellátást (855914)
- kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma

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:
- testi fogyatékos
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres
nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok
megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
- a tanulószobai ellátást (855917),
- kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
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:
- testi fogyatékos
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget
megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi,
illetve általános képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy
- megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja,
- az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
képzési férőhelyek száma
- Feladatmutató:
képzésre jelentkezők száma
- Teljesítménymutató:
képzésben részt vevők száma
- Eredményességi mutató:
képzést sikeresen elvégzők száma
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő
felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a
sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói,
felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli
sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
résztvevők száma
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési
támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke
jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat. (nyelvtanfolyam szervezés, nyelvvizsga szervezés)
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem
lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek
üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú
szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
- a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett
épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként kell
elszámolni.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
ingatlanok száma
- Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
értékesített árumennyiség
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),
- az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított
étkezést (562915),
- a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),
- a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

-

a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott” éttermek,
büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
731200 Médiareklám
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett reklámfelület értékesítésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Az intézmény tevékenységi körei:
4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7311 Reklámügynöki tevékenység
8520 Alapfokú oktatás
8531 Általános középfokú oktatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8542 Felsőfokú oktatás
8551 Sport, szabadidős képzés
8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” szövegrész helyébe
„852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 testi fogyatékos
látásfogyatékos
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–
12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 testi fogyatékos
látásfogyatékos
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
 testi fogyatékos
látásfogyatékos
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
 testi fogyatékos
látásfogyatékos
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
730000 Reklám, piackutatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
749031 Módszertani szakirányítás
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok
Az intézmény tevékenységi körei:
4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7311 Reklámügynöki tevékenység
8520 Alapfokú oktatás
8531 Általános középfokú oktatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8542 Felsőfokú oktatás
8551 Sport, szabadidős képzés
8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
74903 Módszertani szakirányítás
749031 Módszertani szakirányítás
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatások

80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás „szöveg 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. június 29.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:A Zrínyi Miklós Gimnázium átszervezése
ZMJVK 123/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zrínyi Miklós Gimnázium alapító okiratát
2012. augusztus 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:


Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Zrínyi Miklós Gimnázium számára a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 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 Zrínyi Miklós Gimnázium számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5)
bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja
ki:” szövegrész lép.

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

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár
infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem
rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések
bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai
programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli
foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- tanulók és dolgozók étkeztetését (56291)
- tanulószobai ellátást (855914)
- kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
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:
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
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár
infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem
rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések
bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres neveléséveloktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő
felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
- a tanulószobai ellátást (855917),
- kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
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:
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
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget
megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve
általános képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy
- megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja,
- az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
képzési férőhelyek száma
- Feladatmutató:
képzésre jelentkezők száma
- Teljesítménymutató:
képzésben részt vevők száma
- Eredményességi mutató:
képzést sikeresen elvégzők száma
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő
felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Alaptevékenységként pedagógiai szakmai tevékenységet látnak el, pedagógus át- és
továbbképzések, Csillagászat a Nemzeti Alaptantervben, Számítógép a tanári
munkában, Számítógépes szövegszerkesztés "WORD 97", Táblakezelők a tanári
munkában "EXCEL 97", WEB-lap készítő tanfolyam lebonyolítását teszik lehetővé.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevők száma
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos
nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói,
felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli
sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
résztvevők száma
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési
támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke
jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár
infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem
rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések
bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem
lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek
üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat
– így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
- a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett
épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként kell
elszámolni.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
ingatlanok száma
- Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
értékesített árumennyiség
Kiegészítő tevékenység:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),
- az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított
étkezést (562915),
- a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),
- a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
- a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott” éttermek,
büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:

-

Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: - ellátottak száma

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők
ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal), vagy
elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár
kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy nem motoros jármvön, vagy élelmiszerszállító kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való
felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével (TEÁOR’08 4799) és a
koncesszióval működő kedvezményes étkeztetéssel (közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
vendégek átlagos napi száma
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a különböző kissorozatú dokumentummásolási, -nyomtatási, dokumentumkészítési és a
speciális irodai ellátó tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a máshova nem sorolt egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelemmel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
értékesített árumennyiség
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő
lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával,
illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002).
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
lakóingatlanok száma
- Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)” szövegrész
helyébe
„470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
470009 Egyéb kiskereskedelem
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok”
szövegrész lép
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. június 29.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:A Páterdombi Szakképző Iskola átszervezése
ZMJVK 124/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Páterdombi Szakképző Iskola alapító
okiratát 2012. augusztus 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat:
Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Páterdombi Szakképző Iskola számára a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 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 Páterdombi Szakképző Iskola számára az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.

2. Az alapító okirat
“853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár
infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem
rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések
bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres neveléséveloktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő
felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
- a tanulószobai ellátást (855917),
- kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
4. kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai 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:
- hallásfogyatékos
- 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
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget
megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben szereplő,
középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem
kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítő nevelésével,
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
- a tanulószobai ellátást (855917),

- kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai 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:
- hallásfogyatékos
- 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
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakképzésbe bekapcsolódni kívánó
tanulóknak nyújtott általános műveltséget megalapozó, felzárkóztató nevelésseloktatással, pályaorientációval, gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó szakiskolai
oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint
(a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett
neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

- a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
- a tanulószobai ellátást (855917),
- kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai elméleti 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:
- hallásfogyatékos
- 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
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, igazodó szakmai elméleti oktatásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a
kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett
gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
- a tanulószobai ellátást (855917),
- kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati 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:
- hallásfogyatékos
- 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
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához igazodó szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat,
- a hivatásos járművezető-képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt
szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás bevételeit és kiadásait, amely a
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai
előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú
szakképesítést.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési
programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (854211).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Itt kell megtervezni és elszámolni:

- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai szakmai
oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl.
akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
- hallásfogyatékos
- 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
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához igazodó emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
- Feladatmutató:
tanulók száma
854211 Felsőfokú szakképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési
programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A felsőfokú szakképzés a
felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási
intézmények által hallgatói – valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás
alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folyó olyan, az Országos
Képzési Jegyzésben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, amelyet az Oktatási
Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan
kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó
képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés
tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
- Feladatmutató:
tanulók, hallgatók száma
854212 Szakirányú továbbképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat. A szakirányú továbbképzés a felsőoktatásról szóló törvény
alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a
felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által
nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- vagy a
mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség megszerzésére felkészítő
olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz
kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
Mutatószámok:

-

Kapacitásmutató:
Feladatmutató:

férőhelyek száma
tanulók, hallgatók száma

854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó, az előzőekbe nem
sorolható egyéb felső szintű képzéssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szabadidős, illetve önfejlesztési célból igénybevett művészeti és nyelvoktatást (8552),
- a nem hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatását (8553).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
- Feladatmutató:
tanulók, hallgatók száma
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve
általános képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy
- megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja,
- az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
képzési férőhelyek száma
- Feladatmutató:
képzésre jelentkezők száma
- Teljesítménymutató:
képzésben részt vevők száma
- Eredményességi mutató:
képzést sikeresen elvégzők száma
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem
tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és
a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör
eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújt (855935),
vagy
- megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934),
- az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
képzési férőhelyek száma
- Feladatmutató:
képzésre jelentkezők száma
- Teljesítménymutató:
képzésben részt vevők száma
- Eredményességi mutató:
képzést sikeresen elvégzők száma
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő
felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
Fogyatékosság típusai:
- hallásfogyatékos
- 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
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói,
felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli
sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
résztvevők száma
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési
támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke
jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár
infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem
rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető fejlesztések
bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a
szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési
programmal, a szakképzés feljesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal,
az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok
társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai ellátásának
támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem
lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek
üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat
– így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
- a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett
épületüzemeltetést – ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként kell
elszámolni.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
ingatlanok száma
- Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
értékesített árumennyiség
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefüggő előkészítői,
bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
közbeszerzések száma, átlagos értéke
472400 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a sütőipari- és cukrászati termékek kiskereskedelmével, valamint az édesség (pl.:
csokoládé, cukorka, nápolyi stb.) szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a cukrászati termékek cukrászdai vendéglátás keretében történő értékesítésével
(TEÁOR’08 5611) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
értékesített árumennyiség
712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az élelmiszer-előállítással összefüggő állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatokkal
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az állat-egészségügyi ellátást (7500).
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellenőrző vizsgálatok száma
015000 Vegyes gazdálkodás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a mezőgazdasági termelőegység standard fedezeti hozzájárulásának 66%-át meg nem
haladó arányú, vegyesen végzett növénytermesztő és állattenyésztési
tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a vegyes növénytermesztéssel (TEÁOR’08 011, 012), valamint a vegyes állattenyésztéssel
(TEÁOR’08 014) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
bevont termőterület
- Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett mezőgazdasági tevékenységek közül a
talaj-előkészítéssel, a vetéssel, telepítéssel, a növények gondozásával, a permetezéssel
(ideértve a légi úton történő permetezést is), a gyümölcsfa-, szőlőmetszéssel, a
rizsátültetéssel, gyökérnövények egyelésével, a betakarítással, a kártevőirtással, (ideértve
a nyulak elleni védekezést is), valamint a mezőgazdasági terület gondozásával,
ökológiájának megóvásával, öntözési berendezések működtetésével, a mezőgazdasági
gép, berendezés kezelőszemélyzettel együtt való kölcsönzésével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

-

a betakarítás utáni tevékenységgel (TEÁOR’08 0163), a csatornákon keresztül történő
vízellátási tevékenységgel (TEÁOR’08 3600), a mezőgazdasági terület drénezésével
(TEÁOR’08 4312), a tájépítéssel és tervezéssel (TEÁOR’08 7111), az agronómusi,
agrárközgazdászi tevékenységgel (TEÁOR’08 7490), az egyéb kártevőirtási
szolgáltatással (TEÁOR’08 8129), a zöldterület-kezeléssel (TEÁOR’08 8130), valamint a
mezőgazdasági kiállítások és vásárok rendezésével (TEÁOR’08 8230) kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),
- az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított
étkezést (562915),
- a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),
- a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
- a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott” éttermek,
büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják nekik, mialatt
ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal),
vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár
kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy nem motoros jármvön, vagy élelmiszerszállító kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való
felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével (TEÁOR’08 4799) és a
koncesszióval működő kedvezményes étkeztetéssel (közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
vendégek átlagos napi száma

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a katasztrófahelyzetben az áldozatok, kitelepítettek részére nyújtott ideiglenes
szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
katasztrófahelyzetre biztosított befogadóhelyek száma
- Feladatmutató:
kitelepítésre kijelölt személyek száma
- Teljesítménymutató: befogadott személyek száma*éjszakák száma
562100 Rendezvényi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló, a fogyasztó által
meghatározott helyen és eseti alkalommal elvégzett vendéglátó tevékenység ellátásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- romlandó áruk viszonteladásra történő feldolgozásával (TEÁOR’08 1089) és a romlandó
áruk kiskereskedelmi értékesítésével (TEÁOR’08 47) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
rendezvények száma
- Teljesítménymutató:
egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám
772100 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a szabadidős, sporteszköz kölcsönzésével, tartós bérletével vagy bérbeadásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
kölcsönzési napok száma
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzésével, tartós bérletével vagy bérbeadásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató:
kölcsönzési napok száma
749034 Akkreditációs tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb módon szabályozott
akkreditációs eljárásokkal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
eljárások száma
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a különböző kissorozatú dokumentummásolási, -nyomtatási, dokumentumkészítési és a
speciális irodai ellátó tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Az intézmény tevékenységi körei:

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
0143 Ló, lóféle tenyésztése
0145 Juh, kecske tenyésztése
0146 Sertéstenyésztés
0147 Baromfitenyésztés
0149 Egyéb állat tenyésztése
1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
5210 Raktározás, tárolás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311 Reklámügynöki tevékenység
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
8531 Általános középfokú oktatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8542 Felsőfokú oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása” szövegrész helyébe
“853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)

Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés

854211 Felsőfokú szakképzés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Fogyatékosság típusai:
 hallásfogyatékos
 beszédfogyatékos
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
562100 Rendezvényi étkeztetés
749034 Akkreditációs tevékenység
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
470009 Egyéb kiskereskedelem
770000 Kölcsönzése, operatív lízing
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok
Az intézmény tevékenységi körei:
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
0143 Ló, lóféle tenyésztése
0145 Juh, kecske tenyésztése
0146 Sertéstenyésztés
0147 Baromfitenyésztés

0149 Egyéb állat tenyésztése
1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
5210 Raktározás, tárolás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311 Reklámügynöki tevékenység
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatások
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
8531 Általános középfokú oktatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8542 Felsőfokú oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása” szövegrész lép
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. június 29.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda alapító okiratának módosítása
ZMJVK 125/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda alapító
okiratát 2012. augusztus 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján
gondoskodik az óvodai ellátásról.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján
gondoskodik az óvodai ellátásról, továbbá az óvoda biztosítja a hátrányos helyzetű és
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelését, és a Kt. 86. § (2)
bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését.”szöveg 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. június 29.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:A Kertvárosi Integrált Óvoda Alapító Okiratának módosítása
ZMJVK 126/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keretvárosi Integrált Óvoda alapító okiratát
2012. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján
Kertvárosi Integrált Óvoda számára a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv. 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adja ki:” szövegrész helyébe
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a
Kertvárosi Integrált Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.
§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése
szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szöveg
lép.
2. Az alapító okirat:
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján gondoskodik
az óvodai ellátásról.” szövegrész helyébe
„Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése alapján gondoskodik
az óvodai ellátásról, továbbá az óvoda biztosítja a hátrányos helyzetű és a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelését, és a Kt. 86. § ( 2) bekezdése alapján a
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését.”szöveg lép
3. Az alapító okirat:
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 385 fő szövegrész helyébe
„Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 385 fő:
1.) Csillag közi Székhelyóvoda:
220 fő
2.) Napsugár utcai Tagóvoda:
165 fő” szövegrész lép.
4. Az alapító okirat:
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen
hozzárendelhető fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: - támogatott programok, fejlesztések száma
851011 Óvodai nevelés, ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet
átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 562917),
 az óvoda-bölcsőde bölcsödei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit (889101).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
óvodapedagógusok száma
- Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató:
ellátottak száma
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:



kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű ellátottak száma
Fogyatékosság típusai:
Csillag közi Székhelyóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autista
Napsugár u. Tagóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autista
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő
felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési
támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű
bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
 a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést (562917),
 a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
Kiegészítő tevékenység:
562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
 a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott”
éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma” szövegrész helyébe



„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
Csillag közi Székhelyóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autista
Napsugár u. Tagóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autista
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés” szöveg 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 intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. június 29.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:Alapfokú művészetoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
ZMJVK 127/2012. (VI.21.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ady Endre Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2012. július 1jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

„852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános iskola 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, továbbá az iskolaotthonos
oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
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
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az általános iskola 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán
kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
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
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 853111-853234 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzárendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres
nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok
megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
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

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és
bábművészeti ágban
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott
alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épülő, ezen
művészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett
művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra
felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos
nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a
sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett
tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854
alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési
törvény szerint nyelvi, illetve általános képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy
- megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja,
- az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói,
felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli
sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyi önkormányzatokat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú kistérségi
társulásokat megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető
sajátos folyó, felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi,
akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk
miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 856011-856093 szakfeladatok
valamelyikéhez.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelműen hozzá rendelhető
fejlesztések bevételeit és kiadásait.
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem
lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat

ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek
üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú
szolgáltatásokat - így pl. portaszolgálat, takarítás - is tartalmaz).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
- a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett
épületüzemeltetést - ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként kell
elszámolni.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében
biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),
- az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított
étkezést (562915),
- a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),
- a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
- a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott”
éttermek, büfék (pl. színházi, kórházi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő
lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával,
illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002).

Mutatószámok:
- Feladatmutató: lakóingatlanok száma
- Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület (nm)” szövegrész
helyébe
„852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
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
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
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
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–
12/13. évfolyam)
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
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és
bábművészeti ágban
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
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

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
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
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
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
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szövegrész lép.
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2012. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az alapító okirat
„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 helyébe

„Művészeti ágak:
Zeneművészeti ág:
zeneismeret tanszak (klasszikus zene), vonós tanszak, fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak,
billentyűs tanszak, akkordikus tanszak, kamarazene tanszak, vokális tanszak, vonós és tekerő
tanszak, fúvós tanszak, pengetős tanszak, vokális tanszak, zeneismeret tanszak (népzene)”
szövegrész lép
2 Az alapító okirat
„852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a zeneművészeti ágra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjára épülő, a zeneművészetek területén meglévő tehetség felismerése és
fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a
szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: tanulók száma
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyi önkormányzatokat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú kistérségi társulásokat
megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó,
felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.” szövegrész helyébe
„852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai ” szövegrész lép
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okiratok és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. június 29.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
ZMJVK 128/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ alapító okiratát 2012. augusztus 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat Telephelyei rész kiegészül az „5. Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. I.
emelet” szövegrésszel.
2. Az alapító okirat
„ 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési
támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke
jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny,
önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek
jellemzően együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja
különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb
művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó művelődési
közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények,
kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.)
közvetlenül kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és
kiadásokat (a megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat,
ráfordításokat) függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési
közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más helyen
szerepel e szakfeladatrendben, így tervezésük, elszámolásukon történik.
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési
tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai,

személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési
szervek vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi
színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a
lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati
fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás
alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen
rendszeresen működő intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények)
működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési
intézmények, színterek kialakítására, működtetésére, elnyert támogatásokat, azok
felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások,
fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton
elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési
tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei
arányában meg kell osztani).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi színtérben
megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, említett kiadásokat,
bevételeket,
- a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a művészeti és oktatási
intézmények, egyéb költségvetési szervek közművelődési tevékenységéhez és az
egyéb közösségi színterek tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket.
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem
tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát
és a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás,
munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújt
(855935), vagy
- megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934),
- az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: képzési férőhelyek száma
- Teljesítménymutató: képzésben részt vevők száma
581100 Könyvkiadás
900111 Befogadó színházak tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a befogadó - azaz az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező,
társulat nélküli - színházak tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
- Szintén itt kell megtervezni a szabadtéri színházak - azaz állandó, jellemzően
természeti vagy építészeti örökséghez kötődő játszóhellyel rendelkező, a nyári
évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszó színház – tevékenységével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900114 M.n.s. színházak tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az előzőekbe be nem sorolható színházak tevékenységével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az egyéb előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a
világkiállítások megrendezésével, a világkiállításon történő részvétellel és a millenáris
programokkal (pl. Jövő Háza tevékenysége) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- jellemzően a munkás-, nővér- és orvosszállások, illetve a költségvetési szerv
dolgozói, hivatalos vendégei által igénybe vehető, állandó és átmeneti jelleggel
fenntartott szálláshelyek bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: igénylők száma
- Teljesítménymutató: elszállásoltak/vendégéjszakák száma
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem
lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi,
időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek
üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú
szolgáltatásokat - így pl. portaszolgálat, takarítás - is tartalmaz).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
- a más (elsősorban az alap- és kiegészítő tevékenységek) ellátása érdekében végzett
épületüzemeltetést - ezt minden esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként
kell elszámolni.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)

940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek” szövegrész helyébe
„841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
581100 Könyvkiadás
900111 Befogadó színházak tevékenysége
900114 M.n.s. színházak tevékenysége
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
592000 Hangfelvétel készítése, kiadása” szöveg lép
3. Az alapító okirat
Szolgáltatások jegyzékének számából törlésre kerül
„5920 Hangfelvétel készítése, kiadása ” szövegrész
4. Az alapító okirat
„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” szövegrész helyébe
„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. emelet” szöveg 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. június 29.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
ZMJVK 129/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal – jóváhagyja a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatát, amely 2012. augusztus 31-én lép hatályba és ezzel
egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnökét, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. augusztus 31.
Gecse Péter, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
felkérésre: Kondor Anita, a Keresztury Dezső Általános Művelődési
Központ igazgatója

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy:Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott
közalapítványok 2011. évi tevékenységéről
ZMJVK 130/2012. (VI.21.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány, a Millecentenáriumi Közalapítvány, valamint a
„Lakhatásért” Közalapítvány 2011. évről szóló tájékoztatóját.
Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítványok Kuratóriumának elnökeit a döntésről
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2012. július 15.
Gyutai Csaba polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2012. június 21-i ülésén
tárgyalt tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:









a Zalaegerszegi Városi Diáknapok megvalósulásáról
Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett
intézkedésekről, feladatokról
a Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ működéséről
a Hevesi Sándor Színházról működéséről
a Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing Iroda működéséről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes
Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja végrehajtásáról
Külföldi utazásokról (Marosvásárhely, Szurgut)

Tájékoztató a 2012. június 21-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Dr. Buksa Ildikó lakásvásárlási kérelmének elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 131/2012. (VI.21.) számú
határozatával Dr. Buksa Ildikó lakásvásárlási kérelméhez hozzájárul.
Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 132/2012. (VI.21.) számú
határozatával egy önkormányzati bérlakásra határozott idejű, 12 hónapra szóló bérleti
szerződést köt. A bérbeadás jellege szociális.
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Városgazdálkodási Kft. belvárosi parkoló rendszer
bővítéséhez
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2012. (VI.21.) számú
határozatával megadja a tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy az önkormányzat
100%-os tulajdonában álló Városgazdálkodási Kft. a zalaegerszegi 2293/6/A/2, a
2293/6/A/4, a 2293/6/A/5 és a 2293/6/A/7 helyrajzi számokon felvett belterületi
társasházi ingatlanok (pinceszinti parkoló, földszinti parkoló, porta-iroda és I. emeleti
parkoló, összevontan „Csipke parkolóház) tulajdonjogát az előterjesztés mellékletét
képező adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel megvásárolja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2012. II. félévi

MUNKATERVE
NYÁRI SZÜNET
2012. szeptember 12.
1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. augusztus 27.
2.

A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet III. negyedévi
módosítása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. augusztus 27.

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013.
évi fordulójához
(Javasolta: Népjóléti Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Népjóléti Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. augusztus 27.
4. Tájékoztató Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi
evékenységéről
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Társulás
Az előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság

Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. augusztus 27.
5. Az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosítása
(Javasolta: Jogi és Közbeszerzési Iroda)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jogi és Közbeszerzési Iroda
Az előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. augusztus 27.

2012. október 18.
1.

2012. évi közmeghallgatás megszervezése
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 24.

2.

Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
szóló többször módosított 12/2006. (III.07.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
(Javasolta: Jogi és Közbeszerzési Iroda)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jogi és Közbeszerzési Iroda
Az előkészítésben részt vesz: Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Gazdasági Bizottság
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 24.

3. A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) sz.
önkormányzati rendelet módosítása
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 24.
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Koncepciója
(Javasolta: Népjóléti Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Népjóléti Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 24.
5.

Tájékoztató a többségi tulajdonú gazdasági társaságok működéséről
(Javasolta: Kiss Ferenc önkormányzati képviselő)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Polgármesteri Iroda
Az előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 24.

2012. november 22.
1. Javaslat a 2013. évi ellenőrzési tervre
(Javasolta: Ellenőrzési Iroda)
Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor jegyző
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Ellenőrzési Iroda
Az előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. október 29.
2. Előterjesztés a lakásalap 2013. évi tervezett felhasználásáról
(Javasolta: Népjóléti Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Népjóléti Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. október 29.
3. A 2013. évi költségvetési koncepció
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. október 29.
4. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. október 29.

5.

Javaslat „Zalaegerszegért Díj” odaítélésére
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. október 29.

6.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet módosítása
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. október 29.

2012. december 20.
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciója
(Javasolta: Népjóléti Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Népjóléti Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Idősügyi Tanács
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 26.
2. A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet IV. negyedévi
módosítása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 26.
3. Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél folyó
munkahelyi étkeztetésről és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 3/1991.
(III.7.) önkormányzati rendelet módosítása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 26.
4. Előterjesztés a 2013.évi lakáshasznosítási tervre
(Javasolta: Népjóléti Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Népjóléti Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 26.
5. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi előzetes üzleti
tervének elfogadása, az ügyvezetők 2013. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
(Javasolta: Polgármesteri Iroda)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Polgármesteri Iroda
Az előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Felügyelő bizottságok
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 26.
6. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatait érintő 2012. évi
eseményekről
(Javasolta: Polgármesteri Iroda)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Polgármesteri Iroda
Az előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 26.
7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. I. félévi munkatervének jóváhagyása
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 26.
8. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott
társulások 2012. évi tevékenységéről
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Társulások
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 26.
9. Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra Mecénása Díj” odaítélésére
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz: Valamennyi bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 26.
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