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SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése
ZMJVK 50/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. tv. 8. § (2) bekezdése alapján dr. Farkas Tibor r. alezredes zalaegerszegi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába történő kinevezésével egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. április 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető
címek adományozása (ZÁRT ÜLÉS)
ZMJVK 73/2013. (IV.11.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése posztumusz „Zalaegerszeg
Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz Závodszky István honvéd
százados, a Nemzetőrség Zala Megyei parancsnoka részére.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe Zalaegerszeg”
kitüntető címet adományoz Bita József, a ZTE volt labdarúgója, és Vajda
Lászlóné nyugalmazott történelem-magyar szakos tanár részére.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a díjátadás előkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. május 17.
Gyutai Csaba polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeiről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közösségi együttélés
alapvető szabályai azok a szabályok, amelyeket a Közgyűlés jelen rendeletben annak
minősít.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt amennyiben az nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek - a 14. életévét
betöltött természetes személy, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet vonható felelősségre.
2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt
hivatalbóli eljárás indítható, 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 közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban
az elkövetőre - a fiatalkorú elkövető kivételével - helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság
szabható ki.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban
közigazgatási bírság kiszabására a Közgyűlés által jelen rendeletben átruházott hatáskörben
a jegyző jogosult.
(4) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult.
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az
elkövető
a) ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal,
b) százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni. Fiatalkorúval szemben
közigazgatási 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 elkövető az eljáró ügyintéző erre
vonatkozó felhívására igazolja.
(4) A cselekmény összes körülményének mérlegelése alapján, a közigazgatási bírság
kiszabása kivételesen mellőzhető.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése 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
készpénzfizetési utalványon vagy átutalással.
II. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
igénybevétele
4.§ (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevétele
kötelező.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásával megbízott közszolgáltatót
igénybe venni, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
igénybevétele
5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásával megbízott közszolgáltatót
igénybe venni, és a hulladékot a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek
átadni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű
használatáról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, valamint
környezetük tisztán tartásáról.
(3) A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy azzal ne akadályozza a jármű és gyalogos
forgalmat, és az elhelyezés baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével ne járhasson.
(4) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényzetbe - a közszolgáltató általi elszállítás céljából olyan hulladékot nem helyezhet 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) Az ingatlantulajdonos köteles a hulladékgyűjtő edényt – a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendeletben
foglaltak kivételével – az ingatlanán tárolni.
6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a veszélyes hulladékokat a települési szilárd hulladék
más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni, és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított
hulladékkezelőnek átadni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladékot – amennyiben annak átvételi
lehetősége biztosított - , szelektíven szétválogatni, és így átadni.
(3) Az ingatlantulajdonos és az építtető, illetőleg az, akinek a tevékenysége révén a hulladék
keletkezett, köteles gondoskodni az építési törmelék elszállításáról vagy elszállíttatásáról a
hulladékgyűjtő vagy kezelő telepre, vagy külön építési törmelék (sitt) lerakó helyre.
(4) Az ingatlantulajdonos - a közszolgáltató általi elszállítás céljából - a nagy darabos
hulladékát (lom) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti időben és
területre helyezheti ki.

A köztisztaság, valamint a közterületek rendezettségének fenntartása
7. § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres
takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről legalább olyan mértékben, hogy az ingatlan
állapota az utcaképet ne rontsa, illetve társasházban a lakóközösség életkörülményeire ne
gyakoroljon káros hatást.
(2) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana előtti közterület (különösen
járda, zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról,
környezetkímélő hó- és síkosságmentesítéséről, gyommentesítéséről, kaszálásáról, valamint
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(3) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlanáról a közterületre nyúló fák,
bokrok és élősövény visszavágásáról.
8. § A közterület-használó a közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési
munka stb. céljára) történő használata során köteles biztosítani 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, és köteles gondoskodni a keletkezett hulladék jogszerű eltávolításáról.
9. § Közterületen az utcai bútorokat, berendezéseket rendeltetésszerűen kell használni,
felállítási helyükről nem mozdíthatók el.
10. § Nem szilárd burkolattal ellátott közterületen, annak állapotától függetlenül, tilos
járművel közlekedni és parkolni, közterületen gépjárművet javítani, tisztítani vagy bontani.
11. § Tilos lakóövezetben a közúton 3,5 t össztömeg feletti járművet közterület-használati
szerződés nélkül tárolni.
A köztemetők és a temetkezés rendje
12. § (1) A köztemetőkbe tilos - a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
önkormányzati rendeletben foglalt esetek kivételével - engedély nélkül behajtani.
(2) A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.
(3) A temetési helyen történő építés, felújítás, bontás során feleslegessé váló anyagokat, a
munkát végző köteles haladéktalanul elszállítani.
(4) Vasárnap és ünnepnapon, illetve pihenőnapon a köztemetőkben – a temetkezési
szolgáltatók és az üzemeltető kivételével – vállalkozók által munka nem végezhető.
Környezetvédelem
13. § (1) Tilos 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 védőtávolságon belül, a
véderdők és helyi védelem alatti területeken égetni.
(2) Tilos nem komposztálható vagy komposztálásra alkalmatlan avart és kerti hulladékot
égetni

a) tilalmi időszakban vagy időpontban,
b) szeles időben,
c) nedves, füstölő hulladékkal,
d) a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m
távolságon belül,
e) a keletkező hő és füst által a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot
károsítva,
f) az arra kijelölt helyeken kívül közterületen,
g) kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékkal vegyesen.
(3) Tilos a tüzelőberendezésben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot,
ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes
hulladékot, vegyileg kezelt tűzifát égetni, vagy az égetést egyébként jelentős füsthatással
végezni, és ezzel szennyezni a környezetet.
14. § (1) Tilos jelentős zajt keltő munkák (fűnyírás, fűrészelés, építőipari munkák stb.)
végzése este 20 óra és reggel 8 óra között, valamint ünnepnapokon, kivéve az azonnali
hibaelhárítási munkákat és a közterületek gondozása körében végzett tevékenységet.
(2) A szabad térben működtetett, szabadidős zaj- vagy rezgésforrást hajnali 2 óráig lehet
üzemeltetni.
Az állatok tartása
15. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok tartására szolgáló helyiségek
takarításáról és rendszeres fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a
rovarok (legyek) és rágcsálók rendszeres irtásáról.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni zárt rendszerű állattartás esetén a trágyalé zárt,
szivárgásmentes gyűjtéséről. A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető.
(3) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes
átmeneti gyűjtőben megengedett.
(4) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról - a környezet
szennyezése nélkül - rendszeresen (május-október közötti időszakban hetente kétszer)
gondoskodni kell.
(5) A tulajdonos köteles gondoskodni saját költségén az elhullott állatok tetemének
elszállításáról, ártalmatlanná tételéről.
Közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozása
16. § (1) Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani 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
TV-torony 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 kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 2. § 23a. pontjában meghatározott ital.
Utcai kéregetés
17. § Tilos a szabálysértésekről szóló törvény hatálya alá nem tartozó kolduló, kéregető
tevékenység folytatása e rendelet 1. mellékletében meghatározott területeken.
Jogosulatlan kereskedés
18. § Közterületen pénzszerzés céljából jogosulatlan kereskedelmi tevékenység nem
folytatható, szolgáltatás nem nyújtható.
Az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályok megsértése
19. § Az üzemeltető köteles az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályokat betartani.
A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezése
20. § (1) Hirdetmény a megállító tábla, a szórólap és a „szendvicsember” kivételével
kizárólag a hirdetmény elhelyezésére szolgáló berendezéseken helyezhető el.
(2) Nem helyezhető el hirdetőberendezés és hirdetmény
a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben,
b) közparkban,
c) közterületen álló fákon,
d) emlékműveken,
e) szobrokon.
(3) Hirdetőberendezésen és hirdetményen nem alkalmazható
a) a KRESZ-ben szereplő tábla forma- és színösszeállítása, továbbá az azokra
szabványosított betűtípus és jelrendszer,
b) villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszavető anyag, valamint olyan
világítótest, melynek elhelyezése, kialakítása révén, a közúton közlekedőket
vakítja, ezzel a közlekedés biztonságát veszélyezteti.
(4) Tilos a hatóság hirdetményét olvashatatlanná tenni vagy leszakítani.
(5) Az aktualitását vesztett hirdetményt 30 napon belül el kell távolítani.
(6) A közösségi együttélés hirdetményekkel kapcsolatos alapvető szabályainak elmulasztása,
megszegése miatt felelős a hirdetés kihelyezője és akinek az érdekében a hirdetményt
elhelyezték.
(7) A közösségi együttélés hirdetményekkel kapcsolatos alapvető szabályai 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
21. § (1) A város címerét és zászlaját kizárólag Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a városi címer és zászló használatának rendjéről szóló 40/2000. (X.20.)
önkormányzati rendelet 2-4.§-aiban és 8.§-ában foglaltaknak megfelelően szabad használni,
alkalmazni, vagy forgalomba hozni, illetve ilyen célból előállítani.
(2) A város címerének és zászlajának a használatára vonatkozó engedélyben előírt
feltételeket be kell tartani.
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet a 11/2013. (IV.17.) 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
22. nevelési, oktatási intézmények 20 m-es körzete
23. templomok 20 m-es körzete
24. üzlet- és bevásárlóközpontok parkolói

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
12/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (7) bekezdésében, 30/D. § (1) bekezdésében és 62. §
(6) bekezdés 3. és 7. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (2) bekezdés b) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településképi bejelentési
eljárás és a településképi kötelezés szabályairól a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építészeti, városképi, illetve természeti
értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem
kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a
városképi illeszkedéssel követelmények érvényesítése, valamint beépítésre szánt területek
rendeltetésszerű használatának biztosítása, összességében az épített környezet rendezett és
esztétikus kialakítása.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
közigazgatási területén jelen rendelet alapján alkalmazható településképi bejelentési,
valamint települési kötelezési eljárás körébe tartozó tevékenységet folytat, vagy mulasztást
követ el.
A településképi bejelentéshez kötött eljárások
3.§
(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a (2)-(4) bekezdésben meghatározott
építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek megkezdése előtt.
(2) A város közigazgatási területén:
a) az épített környezet helyi védelméről szóló 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelet
alapján helyi védelem bármely fajtája alá vont épületeken, építményeken külső vagy
belső fenntartási, felújítási-, helyreállítási, átalakítási, korszerűsítési, bővítési vagy
bontási, továbbá a védett épület jellegét, megjelenését bármely módon érintő építési
engedély nélkül végezhető építési tevékenység megkezdése és végzése.
b) helyi építészeti védelem alatt álló épületen, annak telkén, helyi településképpel érintett
ingatlanon bármely utcaburkolat, építmény, létesítmény (utcabútorok, világítótestek;

c)
d)
e)
f)

g)

kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók, cégérek, reklámok, stb.) elhelyezése;
a helyi védelem alatt álló épület ingatlanán közterületekről látható tervezett építési
tevékenység;
közterületről látható módon építménynek minősülő szelektív és háztartási célú
hulladékgyűjtő, tároló elhelyezése.
Utasváró fülke építése.
Elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén - kivéve parabola antenna - műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú
mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy
- az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése,
ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg.
Meglévő önálló építmények rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha:
- új rendeltetés miatt parkoló-igény növekszik,
- épületben önálló rendeltetési egységek száma változik,
- lakó rendeltetés más rendeltetésre változik, vagy lakó rendeltetés alakul ki
- meglévő rendeltetés ipari, kereskedelmi, gazdasági, vendéglátó, egészségügyi
rendeltetésre változik.

(3) Városképileg védett területen - a (2) bekezdésen túl - amennyiben a meglévő arculat
megváltoztatásra kerül
a) meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzatfelület színezése, a homlokzat
felületképzésének megváltoztatása, erkély (terasz, loggia) beépítése;
b) minden új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t meg
nem haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése;
c) közterületeken és közterületről látható épületek homlokzatához illesztett előtető,
védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő átalakítása, bővítése;
d) közterületen kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése,
bővítése, melynek mérete az építési tevékenységet követően sem éri el a nettó 20,0
m2 alapterületet;
e) utcafronti kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása;
f) üzletportálok matricázása, fóliázása;
g) építményen 0,5 m2 attól különállóan 2 m2 felületnagyságot meghaladó cégtábla,
cégér, hirdetőoszlop, reklámtábla, reklámgrafika, reklámvitrin, molino, hirdetési vagy
reklámcélú ábrázolást tartalmazó építmény építése, elhelyezése, létesítése.
(4) Városképileg védett területen kívül - a (2) bekezdésen túl - amennyiben a meglévő
arculat megváltoztatásra kerül
a) Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzatfelület színezése, a homlokzat
felületképzésének megváltoztatása, erkély (terasz, loggia) beépítése az alábbiak
szerint
aa) valamennyi lakóépület, amennyiben legalább 4 rendeltetési egységet tartalmaz
ab) beépítésre szánt területen városképet jelentősen befolyásoló
a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó
épület,
helyi igazgatási-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épület,
sportépítmény,
szálláshely szolgáltató épület,
igazgatási épület,
parkolóház
b) Építményen 2 m2 attól különállóan 8 m2 felületnagyságot meghaladó cégtábla,

cégér, hirdetőoszlop, reklámtábla, reklámgrafika, reklámvitrin, hirdetési vagy
reklámcélú ábrázolást tartalmazó építmény építése, elhelyezése, létesítése.
(5) E rendelet alkalmazásában városképileg védett terület:
a) a városközpont: a Göcseji út – Mártírok útja – Rákóczi u – Jákum utca – Budai
Nagy Antal utca - Batthyány u – Október 6 tér - Stadion utca – Bíró Márton u. –
vasútvonal – Hunyadi utca – Göcseji út által határolt terület az 2. melléklet szerint,
b) a határoló utak mindkét oldala,
c) a városközponthoz bevezető utak 3. melléklet szerinti szakasza (az utak mindkét
oldala).
A településképi bejelentési eljárás lefolytatása
4.§
(1) A bejelentési kérelmet papíralapon,
formanyomtatványon kell benyújtani.

az

1.

mellékletben

meghatározott

(2) A bejelentési kérelemhez az elbíráláshoz szükséges szakszerűségű tervdokumentációt
kell mellékelni papíralapon, vagy digitális adathordozón. A dokumentációnak legalább a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 23. § (3) bekezdésében meghatározott munkarészeket, valamint – a bejelentés
tárgyának megfelelően – a következőket kell tartalmaznia:
a) a tevékenység miatt történő változást bemutató tervet (meglévő- tervezett állapot),
b) közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretarányú - indokolt esetben a
közműszolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett – helyszínrajzot,
c) reklám homlokzati felületen történő elhelyezése esetén az egész homlokzati felület
bemutatása szükséges M=1:100 léptékarányban,
d) rendeltetésváltozás esetén műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek
megfelelő (terület) használat, illetve technológia jellemzőit, a jogszabálynak való
megfelelést, parkolómérleg számítást, a rendeltetés-módosítás következtében a –
szomszédos és a környező ingatlanokat érintő –változásokat, hatásokat, továbbá a
szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, és egyben nyilatkozatot az alkalmasságról,
e) rendeltetésváltozás esetén a változtatással érintett helyiség, vagy helyiségcsoport
alaprajzát a csatlakozó szomszédos helyiségek rendeltetésének megjelölésével. A
megértéshez szükséges léptékben, de legalább 1:200 léptékarányban,
f) a homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató
látványtervet, fotómontázst a megértéshez szükséges léptékben, de legalább 1:200
léptékarányban.
(3) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti
elő.
(4) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, rendeltetésmódosítást, illetve reklám
elhelyezést – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről
igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés
a) megfelel a Korm. rendelet 23. § (2) és (3) és jelen rendelet 4.§ (2) bekezdésben
meghatározott követelményeknek,
b) a tervezett építési tevékenység, rendeltetésmódosítás, illetve reklám-elhelyezés

illeszkedik a településképbe és nem ellentétes a helyi jogszabályokkal.
(5) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, rendeltetésmódosítást, illetve reklám
elhelyezést megtiltja - a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt
a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a
bejelentés
a) nem felel meg Korm. rendelet 23. § (2) és (3) és jelen rendelet 4.§ (2) bekezdésben
meghatározott követelményeknek,
b) a tervezett építési tevékenység, rendeltetésmódosítás, illetve reklám-elhelyezés nem
illeszkedik a településképbe és/illetve ellentétes a helyi jogszabályokkal.
(6) Az igazolás érvényességi ideje a bejelentési kérelemben kért időtartam, amennyiben az
igazolás másképp nem rendelkezik.
(7) A településképi eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése és a
településképi bejelentés elmulasztása esetén településképi kötelezésnek van helye, amelynek
során 50.000.- forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el.
Településképi kötelezés
5.§
(1) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:
a) településképet rontó reklám, cégér megszüntetésre, amennyiben a hirdetőberendezés nem
felel meg a helyi rendeletben meghatározott szabályoknak, állapota nem megfelelő,
megjelenése idejétmúlt vagy félrevezető, nem illeszkedik a megváltozott környezetéhez;
b) helyi építészeti értékvédelem érdekében, amennyiben a településképi elem (egyedi és
területi) fenntartása, karbantartása, rendeltetésének megfelelő használata nem felel meg az
épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
előírásoknak, különösen:
- az épületek jó karban tartása, homlokzati elemeinek, színezésének védelme,
egységes megjelenésének biztosítása, rendeltetésének megfelelő funkció
megőrzésére
- az építési övezetre előírt zöldterület biztosítására
- a telek területfelhasználási szabályoknak megfelelő használatára
- az építkezések átmeneti állapota keretében a terület adottságának megfelelő szintű
bekerítésére, rendben tartására vonatkozóan.
(2) A településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás
elkövetőjével szemben 50.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6.§
Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet
Iktató szám:..................................
Érkezés időpontja: ……………………

Településképi bejelentési eljárás kérelem
Bejelentő neve: ….....................................................................................................................
Bejelentő címe: .........................................................................................................................
Bejelentő e-mail címe, telefonszáma:......................................................................................
Tervező neve: …........................................................................................................................
Tervező címe: ….......................................................................................................................
Tervező e-mail címe, telefonszáma:.........................................................................................
Építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
………………………………………………………………………………………………..
Építési tevékenység rövid ismertetése:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A kérelem tárgyában korábban született vélemények iktatószáma, kelte:
…………………………………………………………………………………………………
Az építési tevékenység, reklám elhelyezés vagy a rendeltetésmódosítás
megvalósításának tervezett időpontja, és időtartama:
…………………………………………………........................................................................
Mellékletek :
1. Tervdokumentáció (1 példány)
2. Igazgatási szolgáltatási díj befizetés igazolása
Kérelem benyújtása
- Személyesen/ postai úton: Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési
és Tervezési Osztály, Főépítészi Csoport (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.)
Kelt: ….........................., ….............év ….................. hónap …...... napján
….......................................
aláírás
(bejelentő)

2. melléklet
A VÁROSKÖZPONT LEHATÁROLÁSA

3. melléklet

VÁROSKÖZPONTHOZ VEZETŐ UTAK SZAKASZAI:
A városhoz tartozó közlekedési főútvonalaknak a városközpontig terjedő szakaszai:
-

76-os számú Balatonszentgyörgy-Körmend főútvonal Csácsbozsok és Andráshida
Közötti szakasza (Balatoni út belváros, Rákóczi F. u., Ola u., Hock J. utca, Körmendi út)
74-os számú főútvonal (Vasvár, Nagykanizsa felől) az Egervári út, Kaszaházi út,
Batthyányi u. az Október 6-a térig, a Balatoni úttól a lakott terület határáig
7410 sz. út (Bak felől) Posta u., Zrínyi M. u. a Bajcsy-Zs. térig
7401 sz. út (Gellénháza felől) Alsóerdei út, Göcseji út a Mártírok útja kereszteződéséig,
7403 sz. út az Alsóerdei útig.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
13/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból
megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló
12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. § (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése szerinti döntés
és a könyvvizsgáló megbízása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.”
2. §
A R. 5. § (3) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
(Nem kell az (1) bekezdésben foglalt szabályokat alkalmazni:)
„g)amennyiben a szerződést az önkormányzat az általa közfoglalkoztatási célra
létrehozott közhasznú jogállású szervezettel köti, és a szerződés teljesítése során
közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonásával
kerül sor.”
3. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
14/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, 47. § (1)
bekezdés d) pontjában, 47. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
41. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 44-45. §-ában, 46. § (3) bekezdésében, 48.
§-ában, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdés n)
pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában, 59. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 68. § (2)
és (3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 120. § (1) bekezdés d)
pontjában, 143. § (4) bekezdés a) pontjában, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
14. § (1) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és
10/A. § (3) bekezdésében, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a
következőket rendeli el:
1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 8. § (3)
bekezdés 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Az önkormányzat helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében
önként vállalt feladatai különösen:]
„15. a költségvetésről szóló rendelet, valamint bizottsági és közgyűlési határozatok
alapján intézmények, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, stb. támogatása,”
2. § Az R. az alábbi 8/A. §-al és az azt megelőző címmel egészül ki:
„A közgyűlés alakuló ülése
8/A. § (1) A közgyűlés alakuló ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvényben meghatározottak szerint tartja meg.
(2) A Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a polgármester, valamint az
önkormányzati képviselők választásának eredményéről.
(3) A polgármester és az önkormányzati képviselők esküjének szövegét a Helyi Választási
Bizottság Elnöke olvassa elő.
(4) A polgármester az alakuló vagy az azt követő ülésen benyújtja azokat az
előterjesztéseket, amelyeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és jelen
rendelet meghatároz.

(5) Az alpolgármesterek megválasztására titkos szavazással kerül sor a 22. § (3)
bekezdésében meghatározottak szerint.
(6) Az alpolgármesterek, valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai
esküjének szövegét a polgármester olvassa elő.”
3. § (1) Az R. 11. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közgyűlés a munkatervében meghatározottak szerint ülésezik, de évente legalább
hat rendes ülést tart.”
(2) Az R. 11. § (2) bekezdés 2.) pontja az alábbiakkal egészül ki:
[2.) A közgyűlésre a képviselőkön kívül tanácskozási joggal meghívó megküldésével meg
kell hívni:]
„g) a zalaegerszegi járási hivatal vezetőjét,
h) a 38/A. §-ban meghatározott tanácskozási joggal rendelkező szervezetek
képviselőit.”
4. § Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Minősített többség szükséges törvényben meghatározott esetekben, valamint a meghívó
napirendi tárgysorában nem szereplő előterjesztések napirendre tűzéséhez és tárgyalásához.”
5. § Az R. 21. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közgyűlés másodfokú döntésében bizottság által hozott elsőfokú határozat esetén a
bizottsági döntésben résztvevő tag, valamint polgármester által hozott elsőfokú határozat
esetén a polgármester nem vehet részt.”
6. § Az R. 26. §-a az alábbi (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Valamennyi rendelet tervezet csak az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a közgyűlésnek. A költségvetési és a
zárszámadási rendelet tervezete csak a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság, az
építési szabályzat és a parkoló rendelet tervezete csak a Városfejlesztési, Üzemeltetési és
Tervezési Bizottság, az ösztöndíjakról szóló rendeletek tervezete csak az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság, a vagyonrendelet tervezete csak a Gazdasági Bizottság, a szociális és
egészségügyi tárgyú rendeletek, valamint a lakásrendelet tervezete csak a Szociális,
Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a közgyűlésnek.”
7. § Az R. 33. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvnek a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell a közgyűlés
ülésének jellegét, kezdetét és végét, az előre bejelentett távolmaradó képviselők nevét, az
elfogadott napirendi pontok előterjesztőit.”
8. § Az R. 34. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A jegyzőkönyv eredeti példányához a jegyző mellékeli a meghívót, a jelenléti ívet, az
írásos előterjesztéseket, valamint az elfogadott és aláírt önkormányzati rendeleteket.”
9. § Az R. 36. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői számára lehetővé kell
tenni, hogy a helyi közügyeket érintő kérdéseiket és javaslataikat a közmeghallgatás előtt
írásban, vagy elektronikus úton és öt munkanapon keresztül telefonon is feltehessék. A

kérdésekre és javaslatokra a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ
kell adni.”
10. § Az R. az alábbi 38/A. §-al és az azt megelőző címmel egészül ki:
„Tanácskozási jog biztosítása
38/A. § (1) A közgyűlés a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Zala Megyei Építész
Kamara és a Zala Megyei Orvosi Kamara képviselőjének a bizottságok, valamint a
közgyűlés ülésén a tevékenységi körükbe tartozó kérdésekben állandó tanácskozási jogot
biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek hozzáférését a nyílt ülésen tárgyalandó, a
tevékenységi körükbe tartozó kérdésekkel kapcsolatos bizottsági és közgyűlési
előterjesztésekhez biztosítani kell. A szervezetek az előterjesztések kapcsán írásos
véleményt, javaslatot is megfogalmazhatnak, melyet legkésőbb a bizottsági ülést vagy a
közgyűlést megelőző napon a jegyzőhöz kell eljuttatniuk. A véleményt, javaslatot az
előterjesztés tárgyalásakor ismertetni kell, valamint a szervezetnek az ülésen jelen lévő
képviselője számára biztosítani kell a tanácskozási jogot.”
11. § Az R. 44. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A bizottságok tagjaira bármely képviselő javaslatot tehet. Nem lehet bizottság elnöke
vagy tagja, akit törvény kizár.”
12. § (1) Az R. 45. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A bizottságok üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti.
Össze kell hívni a bizottságot a polgármester, vagy a tagok legalább 25 %-ának a témát is
megjelölő indítványára az indítvány kézhezvételétől számított nyolc napon belül.”
(2) Az R. 45. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2)
A
bizottság
ülésének
összehívására,
működésére,
nyilvánosságára,
határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság
tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a közgyűlésre
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni a 46. §-ban meghatározott eltérésekkel.”
13. § Az R. 46. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A bizottság döntéshozatalából való kizárásról az érintett bizottsági
kezdeményezésére vagy bármely bizottsági tag javaslatára a bizottság dönt.”

tag

14. § Az R. 48. § (3) bekezdése az alábbi f)-h) ponttal egészül ki:
[48. § Pénzügyi Bizottság
(3) Véleményezi]
„f) az önkormányzat bankszámlájának vezetésével kapcsolatos előterjesztéseket,
g) a kamatmentes visszafizetendő támogatás nyújtását, a garancia vagy
kezességvállalást, valamint a jelzálogjog biztosítását tartalmazó előterjesztéseket,
h) a kötvénykibocsátást és a hitelfelvételt.”
15. § Az R. 49. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[49. § Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság]
„(6) Jogi szempontból véleményezi a közgyűlés elé kerülő rendelet tervezeteket, alapító

okiratokat, megállapodásokat és szerződéseket.”
16. § (1) Az R. 50. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[50. § Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság]
„(3) Véleményezi
a) a településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos előterjesztéseket,
b) a településüzemeltetéssel (így különösen a köztemető fenntartásával, a
közvilágításról való gondoskodással, a kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosításával,
a helyi közutak fenntartásával, a közparkok és egyéb közterületek fenntartásával,
gépjárművek parkolásának biztosításával) kapcsolatos előterjesztéseket,
c) a közterületek elnevezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
d) a lakás és helyiséggazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket,
e) a helyi környezet- és természetvédelemmel, a környezet-egészségüggyel, a
köztisztasággal, a vízgazdálkodással és a vízkárelhárítással, a víziközműszolgáltatással, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket,
f) a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos előterjesztéseket.”
(2) Az R. 50. § (7) bekezdése az alábbi g) és h) ponttal egészül ki:
[(7) Átruházott hatáskörben dönt]
„g) a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet szervezeti és működési szabályzatának
és az intézmény tevékenységéről szóló beszámolójának jóváhagyásáról,
h) a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet intézményvezetői beosztására vonatkozó
pályázat kiírásáról.”
17. § (1) Az R. 51. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[51. § Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság]
„(2) Véleményezi
a) a közintézmények elnevezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
b) az óvodai ellátással, a közneveléssel kapcsolatos előterjesztéseket,
c) a kulturális szolgáltatásokkal (így különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosításával, előadó-művészeti szervezetekkel, a kulturális örökség helyi
védelmével,
a
helyi
közművelődési
tevékenységgel)
kapcsolatos
előterjesztéseket,
d) a sport és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket.”
(2) Az R. 51. § (4) bekezdés d)-h) és m) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
[(4) A Bizottság átruházott hatáskörei:]
„d) jóváhagyja a múzeumi küldetésnyilatkozatot és az önkormányzati muzeális
intézmény szervezeti és működési szabályzatát, meghatározza és jóváhagyja az
önkormányzati muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen
stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait,
értékeli az önkormányzati muzeális intézmény teljesítményét,
e) meghatározza és jóváhagyja a megyei és városi könyvtár feladatait és használati
szabályzatát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, küldetésnyilatkozatát
és minőségpolitikáját, jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terveket,
szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét, jóváhagyja
a könyvtár stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját,
f) meghatározza és jóváhagyja az önkormányzati közművelődési intézmény
használati szabályait, működésének módját, valamint az önkormányzati
közművelődési intézmény feladatait, jóváhagyja az önkormányzati közművelődési

intézmény szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és művelődési
programját, jóváhagyja az önkormányzati közművelődési intézmény beszámolóját,
értékeli az önkormányzati közművelődési intézmény munkáját,
g) pályázatot ír ki az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési,
közgyűjteményi, előadó-művészeti, köznevelési és sport intézmények, valamint a
gazdasági ellátó szervezetek intézményvezetői beosztására,
h) jóváhagyja az önkormányzati intézmények minőségirányítási programját,
m) jóváhagyja az önkormányzati előadó-művészeti intézmények szervezeti és
működési szabályzatát, műsortervét és éves munkatervét, valamint beszámolóját,”
(3) Az R. 51. § (4) bekezdése az alábbi s)-v) ponttal egészül ki:
[(4) A Bizottság átruházott hatáskörei:]
„s) megadja az egyetértést a köznevelési intézmények szervezeti és működési
szabályzata, házirendje, valamint pedagógiai programja azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség
hárul,
t) jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények
beszámolóját és továbbképzési programját, valamint értékeli tevékenységüket,
u) jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő sport intézmény szervezeti és
működési szabályzatát, beszámolóját,
v) jóváhagyja a gazdasági ellátó szervezetek szervezeti és működési szabályzatát,
beszámolóját,
w) meghatározza az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatáshoz a helyi
hiányszakmákat.”
18. § (1) Az R. 54. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[54. § Gazdasági Bizottság]
„(1) Kezdeményezi önkormányzati fejlesztési célokra szolgáló pénzeszközök képzését és
előkészíti azok felhasználását.”
(2) Az R. 54. § (4) bekezdés a)-i) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
[(4) Véleményezi:]
„a) a helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos
előterjesztéseket,
b) a költségvetési koncepciót, a költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló
féléves és éves beszámolót, a zárszámadást,
c) az önkormányzat gazdasági programját, az önkormányzati vagyon hasznosítására
vonatkozó közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet, az önkormányzat
pénzügyi-gazdasági terveit,
d) a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok éves
beszámolóját és üzleti tervét,
e) önkormányzati intézmény és gazdasági társaság alapítását,
f) az önkormányzat bankszámlájának vezetésével kapcsolatos előterjesztéseket,
g) a kamatmentes visszafizetendő támogatás nyújtását, a garancia vagy
kezességvállalást, valamint a jelzálogjog biztosítást tartalmazó előterjesztéseket,
h) a kötvénykibocsátást és a hitelfelvételt,
i) az önkormányzati vagyon hasznosítására és tulajdonjogának átruházására
vonatkozó előterjesztéseket,”

(3) Az R. 54. § (5) bekezdés a)-d) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
[(5) Átruházott hatáskörben dönt:]
„a) a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda szervezeti és működési
szabályzatának, valamint beszámolójának jóváhagyásáról,
b) a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda intézményvezetői
beosztására vonatkozó pályázat kiírásáról,
c) a közgyűlés által jóváhagyott határozott időre szóló vagyonhasznosítási
szerződések változatlan feltételekkel történő meghosszabbításáról,
d) önkormányzati tulajdonú vagyontárgyra vonatkozó hasznosítási szerződések
esetében a vonatkozó jogosultság átadásához, átruházásához vagy cseréjéhez való
önkormányzati hozzájárulásról,”
19. § (1) Az R. 55. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[55. § Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság]
„(3) Véleményezi
a) az egészségügyi alapellátással, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatásokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
b) a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, valamint a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
c) a lakásgazdálkodással és a lakástámogatással kapcsolatos előterjesztéseket,
d) az önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásával kapcsolatos
előterjesztéseket,
e) a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos előterjesztéseket,
f) a nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket.”
(2) Az R. 55. § (4) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(4) Átruházott hatáskörben dönt:]
„d) az önkormányzat fenntartásában működő szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények intézményvezetői beosztására
vonatkozó pályázat kiírásáról,”
(3) Az R. 55. § (4) bekezdése az alábbi f) és g) ponttal egészül ki:
[(4) Átruházott hatáskörben dönt:]
„f) az önkormányzat fenntartásában működő szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények szervezeti és működési
szabályzatának, szakmai programjának, házirendjének és beszámolójának
jóváhagyásáról,
g) a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődék nyári nyitvatartási
rendjének jóváhagyásáról.”
(4) Az R. 55. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) Meghatározza az ágazat éves fejlesztési céljait, továbbá a távlati fejlesztési terveket.
Részt vesz a város egészségtervének, szociális szolgáltatástervezési és idősügyi
koncepciójának, valamint a helyi esélyegyenlőségi programjának kidolgozásában.”
20. § (1) Az R. 65. § (1) bekezdés u) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A polgármester átruházott hatáskörei:]
„u) Engedélyezi óvodák esetében a jogszabályban meghatározott maximálisan
felvehető létszámtól való eltérést.”

(2) Az R. 65. § (3)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(3) A polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az aljegyző tekintetében,
valamint gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek és az önkormányzati
intézményvezetők tekintetében.
(4) A polgármester dönt az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez
szükséges támogató nyilatkozat kiadásáról, valamint az önkormányzat jogi képviseletének
ellátásáról.
(5) A polgármester átruházott hatáskörben egyetértési jogot gyakorol a művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi intézmények magasabb vezetője megbízása estén,
amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója.”
(3) Az R. 65. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) A polgármester látja el a közgyűlés által átruházott hatáskörben a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés
a) pontjában és (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében,
29/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34-35. §-ában, 43. § (1)
bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közútkezelői feladatokat.”
(4) Az R. 65. §-a az alábbi (9a)-(9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Amennyiben a közgyűlés – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt –
két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a
közgyűlés törvényben át nem ruházható hatásköreként meghatározott ügyek kivételével
minden más ügyben döntést hozhat. A polgármester a döntéséről a közgyűlést a következő
ülésen tájékoztatja.
(9b) A polgármester a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett - a közgyűlés törvényben át
nem ruházható hatásköreként meghatározott ügyek kivételével - dönthet a két ülés közötti
időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a közgyűlés hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: az
önkormányzat vagy intézményei által, vagy az önkormányzat közreműködésével
benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
(9c) A polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott kiadási
előirányzatok keretein belül, a jelen rendeletben és a költségvetési rendeletben
meghatározott szabályok alapján és értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről
tájékoztatja a közgyűlést.”
21. § (1) Az R. 70. § (3) bekezdés b.) és f.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(3) A jegyző egyéb feladatai:]
„b.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és
munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az
aljegyző tekintetében; kinevezéshez, bérezéshez, vezetői kinevezéshez, felmentéshez és
jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése
szükséges,
f.) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, valamint dönt a
hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben,”
(2) Az R. 70. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A jegyző a közgyűlés által átruházott hatáskörben
a) ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdésében,
31. §-ában, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében,
39. §-ában, 41. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében és 42/A. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározott helyi közútkezelői feladatokat Zalaegerszeg város
területén a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéről, valamint az útépítési
hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletekre is figyelemmel,
b) eljár a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
esetekben.”
22. § Az R. 2. melléklete számlaszámok része az alábbiakkal egészül ki:
„11749008-15432704-10810006
Oktatási kincstári finanszírozási alszámla
A 2012. december 31-én megszűnő oktatási intézmények december 31-i átutalt
számlaegyenlegeinek jóváírására szolgáló alszámla
11749008-15432704-10820005
Szakképzési kincstári finanszírozási alszámla
A 2012. december 31-én megszűnő szakképző intézmények december 31-i átutalt
számlaegyenlegeinek jóváírására szolgáló alszámla
11749008-15432704-10830004
Zeg.Önk.TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0023
„Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban” című, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0023 jelű pályázattal
kapcsolatos pénzmozgások elkülönítésére szolgáló alszámla”
23. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R.
8. § (3) bekezdés 2. pontja,
50. § (5) bekezdés a) pontja, (6) bekezdés utolsó mondata és (14) bekezdése,
51. § (14) bekezdése, (17) bekezdés b) pontja és (18) bekezdése,
55. § (6) bekezdése és (12) bekezdése,
65. § (1) bekezdés f) pontja és m) pontjában „az állatok tartásáról szóló” szövegrész.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
15/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 6. és 7. §-ában, 39/C. §-ában és az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet 1.
és 2. §-a.
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
16/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló
61/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében, 5. § b) pontjában, 6. és 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Az idegenforgalmi adóról szóló 61/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
Az adómentesség
Az adókötelezettség alól mentes a helyi adókról szóló törvényben meghatározott
magánszemély.”
2. §
Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A 2. § alapján nyújtott adómentesség fennállásának feltételeit az adóbeszedésre
kötelezettnek utólag ellenőrizhető módon igazolnia kell.”
3. §
Hatályát veszti az R. 1. §-a, 5. §-a, valamint a 6. § (2) bekezdése.
4. §
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
17/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló
5/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23.
§ (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket
rendeli el:
1. §
(1)

A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetési
bevételeket 9.943.724 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

2.214.138 eFt
4.065.000 eFt
329.800 eFt
2.248.321 eFt
231.745 eFt
829.120 eFt
25.600 eFt

Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési
szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2013. évi költségvetési kiadások összegét 12.831.379 eFt-ban hagyja jóvá,
melynek jogcímeit a (3),(5),(6) és (7) bekezdések tartalmazzák.
(3) Költségvetési kiadások:
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- működési támogatások
- kölcsönnyújtás

2.995.023 eFt
787.423 eFt
4.388.682 eFt
977.242 eFt
20.000 eFt

A kiadásokat címenként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő
költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

(2)

Az R. 2. § (5)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(5) A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 408.799 eFt-ban hagyja jóvá, melyből
az általános tartalék összege 5.000 eFt, a céltartalék összege 403.799 eFt.
(6) A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 2.698.299 eFt-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 183.037 eFt,
céltartalék összege 20.000 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet
tartalmazza.
(7) A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 555.911 eFt-ban állapítja meg,
melyből a felújítási célú pénzeszközátadás 63.918 eFt, céltartalék összege 56.000 eFt,
célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.”
2. §

(1)

Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. és 16. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.,
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete lép.

(2)

Az R. 5/a. és 6/a. számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú mellékletével
módosul.
3. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2013.

Gyutai Csaba sk.
polgármester

első ei.módosítás” xls. dokumentumban található

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló
47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek használatáról szóló 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 3. §-a az alábbi t) ponttal egészül ki:
[A rendelet alkalmazása során: ]
„t) mozgó adománygyűjtés: adománygyűjtő személy, vagy adományszervező által
közterületen az adományozásra történő személyes felhívással végzett, a civil
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott tevékenység.”
2. §
Az R. 4. § (4) bekezdése az alábbi r) ponttal egészül ki:
[Közterület-használati szerződést kell kötni a közterület alábbi célokra történő
igénybevételéhez:]
„r) mozgó adománygyűjtés.”
3. §
Az R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Közúti közlekedésre alkalmatlan (üzemképtelen) járművet főútvonalon nem,
mellékútvonalon közterületi-használati szerződés nélkül – függetlenül a jármű
elhelyezésére szolgáló közterületi helyszín változtatásától – legfeljebb 30 napig lehet
tárolni. Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban
csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon közterülethasználati szerződés nélkül – függetlenül a jármű elhelyezésére szolgáló közterületi
helyszín változtatásától – legfeljebb 10 napig szabad tárolni.”
4. §
Az R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

5. §
Az R. 1. számú függeléke helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
6. §
(1) Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
megelőzően megkötött, és hatályban lévő közterület-használati szerződéseknél is alkalmazni
kell.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

1. melléklet a 18/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelethez
„2. számú melléklet a 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelethez

Sorszám
1.

2.

Közterület-használat
megnevezése

Használati
díj fiz.mód

Területi övezeti besorolás
I.
II.
III.

Közterületi árusítás
- napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
- levelezőlap;
- virág;
- léggömb;
- zöldség, gyümölcs;
- pattogatott kukorica;
- főtt kukorica;
- sült gesztenye,
- pirított tökmag, napraforgómag, földi mogyoró, egyéb magvak;
- vattacukor, cukorka;
- fagylalt, jégkrém;
- ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyerstej;
- büfé termékek a szeszesital kivételével;
- sütőipari termékek;
- előrecsomagolt sütemények, édességek,
- automatából történő árusítás
Ft/m2/nap
1.325
2
-tehergépjárműről történő árusítás:
Ft/m /hó
1.545
- mozgóárusítás:
Ft/fő/nap
275
- mozgóbolt:
Ft/gk/nap
2.755
- mozgó utcai hírlapárusítás:
Ft/fő/nap
1.325
- alkalmi és ünnepeket megelőző
árusítás
Ft/m2/nap
990
- üzlet előtti árusítás
Ft/m2/hó
1.545
- rendezvényekhez kapcsolódó
árusítás
Ft/m2/nap
1.545
- Vendéglátó előkert, terasz, kerthelyiség
április 1-től október 31-ig
Ft/m2/hó
- Vendéglátó előkert, terasz, kerthelyiség
november 1-től március 31-ig
Ft/m2/hó
- Összecsukható ernyőszerkezet
(napernyő)
Ft/m2/nap

Árusítással összefüggő reklámtevékenység
- 10 cm-en túl benyúló
kirakatszekrény,
Ft/m2/hó
- üzlet előtti árubemutatás
Ft/m2/nap
- árubemutató vitrin (elfoglalt
terület nagysága szerint)
Ft/m2/hó
4. Üzleti jellegű rendezvények
Ft/m2/nap

990
1.545
275
2.205
1.325

770
1.545
275
1.655
1.325

880
1.105

660
880

1.545

1.545

1.665

1.545

1.105

500

465

330

70

70

60

1.875
80

1.105
70

880
60

5.735
2.755

4.850
2.205

1.325
1.655

3.

Közterületi reklámtevékenység
- 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény,
hirdető berendezés
- rögzített hirdető berendezés
- mobil reklámtábla
- közterület fölé kifüggesztett
reklám hirdetmény
- szórólap osztás
- egyéb reklám, marketing
tevékenység
Olyan személyek közterületen
történő tartózkodása, akik reklám
célú transzparenst hordoznak
(szendvics ember)
6. Taxi kiállási hely
5.

7.

8.
9.

3,5 t össztömeg feletti jármű
tárolása
Lakókocsi tartós jellegű tárolása
Mozgó adománygyűjtés
Építőanyag, törmelék, egyéb ömlesztett
anyag, konténer tárolása
- út
- járda
zöldfelület
Állványzat, felvonulási terület
- út
- járda
- zöldfelület
Alkalmi építési munkálatok
(pl. daruzás, mobil állványzat)

10. Mutatványos tevékenység

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

1.875
1.875
3.090

1.105
1.105
1.545

880
880
880

Ft/m2/nap
Ft/fő/nap

3.090
1.325

1.545
1.325

880
1.325

Ft/m2/nap

1.545

1.105

880

Ft/fő/nap
Ft/gk/hó

1.875
1.325

1.655
1.325

1.545
1.325

Ft/gk/hó
Ft/m2/hó
Ft/fő/nap

2.000

1.875
330
2.000

1.105
220
2.000

280
280
330

220
220
280

170
170
220

990
770
770

660
550
550

440
440
440

Ft/m2/nap

Ft/m2/hó

Ft/m2/nap

660

550

440

Ft/m2/nap

220

170

115

11. Üzletek, pavilonok árusító és egyéb
felépítmény által elfoglalt terület

Ft/m2/hó

1.385

945

755

12. Garázsok által elfoglalt
terület

Ft/garázs/hó

1.325

1.105

1.105

13. Film és rádiófelvétel

Ft/m2/nap

1.435

1.435

1.435

14. Kiemelt övezetben történő
közterület-használat

Ft/m2/hó

5.515

Megjegyzés:
Fenti összegek nettó díjakat tartalmaznak, amelyeket jogszabályban meghatározott
mértékű ÁFA terhel.
Az elfoglalt területek nagyságának számításánál minden megkezdett m2-t felfelé kerekített
egész m2-ként kell figyelembe venni.”

2. melléklet a 18/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelethez
„1. számú függelék a 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelethez

A VÁROS UTCÁINAK ÖVEZETI BEOSZTÁSÁRÓL
I. díjövezet: Jákum Ferenc utca – Október 6. tér – Stadion utca – Bíró Márton utca - Béke
liget vasúti töltés – Csányi László tér - Göcseji út - Platán sor – Arany János utca Rákóczi út – Kazinczy tér által határolt terület.
II. díjövezet: Az I. díjövezeten kívül a Gasparich utca - Landorhegyi utca – Kodály utca –
Alsóerdei út – Köztársaság út – Hegyalja utca – Sas utca – Jánkahegyi utca – Kikelet utca
– Móricz Zsigmond utca – Kinizsi utca – Baross utca – Fenyő utca – Báthory utca - Bíró
Márton utca – vasúti töltés – Zala folyó – Malom utca – Hock J- utca- Platán sor által
határolt terület.
III. díjövezet: Mindazon területek, amelyek az I-II. díjövezeteknél nincsenek felsorolva.”

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 48/2013. (IV.11.) sz. határozata
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt
határidejű 243/2012/3., 2/2013/2., 3/2013/2., 27/2013., 28/2013., 29/2013.,
30/2013/2.,3.,5.,6.,7.,8.,9., 31/2013., 32/2013., 33/2013., 34/2013., 35/2013.,
36/2013., 37/2013/1., 38/2013., 40/2013., 41/2013., 43/20013., 44/2013.,
46/2013. , 47/2013/1. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 86/2011. számú közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2013. szeptember 1-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 277/2011. számú közgyűlési
határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 203/2012. számú közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14/2013. számú közgyűlési
határozat 4., 5. pontjainak végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 157/2009. számú közgyűlési
határozat 5., 6. pontjait hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 45/2013. számú közgyűlési
határozatot hatályon kívül helyezi.

Tárgy: A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet
módosítása
ZMJVK 49/2013. (IV.11.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2013. (I.31.) sz.
határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetési évet követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak,
hozambevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

01

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
tárgyügyletből eredő fizetési kötelezettség a
év
tárgyévet követő
1. évben
2. évben
3. évben
3 706 000
3 710 000
3 720 000 3 750 000

02

20 000

55 000

55 000

60 000

03

11 000

10 000

10 000

10 000

04

109 000

110 000

120 000

130 000

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból
eredő fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési
kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(20+...+27)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból
eredő fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési
kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-28)

05
06
07
08
09

3 846 000
1 923 000

3 885 000
1 942 500

3 905 000
1 952 500

3 950 000
1 975 000

10

442 141

453 989

341 009

312 900

11
12

334 512
15 151

358 724

242 759

202 614

95 265

98 250

110 286

13
14
15

92 478

16
17
18
19

3 750

15 000

15 000

19 357

20
21

3 750

15 000

15 000

19 357

28

445 891

468 989

356 009

332 257

29

1 477 109

1 473 511

1 596 491

1 642 743

22
22
24
25
26
27

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a
kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat
kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást
a közgyűlés részére.
Határidő:
Felelős:
2.

féléves és éves beszámoló
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, az önkormányzat
által a ZTE FC ZRt. részére 2010-2011-2012. években nyújtott támogatások
után elmaradt inflációs különbözet részteljesítéseként 25 millió Ft összegű
támogatásnak a 2013. költségvetésben szereplő „ZTE FC ZRt. támogatása”

előirányzat terhére történő kiutalásához.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az összeg kiutalása érdekében
megállapodást kössön a ZTE FC ZRt-vel, amely megállapodás tartalmazza a
társaság 75 mFt-os inflációkövetelés részletekben történő megfizetésének
ütemezését és összegszerűségét, továbbá hogy a ZTE FC ZRt-nek nem lehet
további követelése a jelenleg is érvényben lévő szerződések alapján.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson további
egyeztetéseket, és felkéri, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a
közgyűlést.
Határidő:
Felelős:

A támogatási megállapodás megkötésére. 2013. április 30.
A tárgyalások eredményéről tájékoztatás: 2013. május 9.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság kedvezményes helyiségbérlet iránti
kérelme (Zalaegerszeg-Pózva, Közösségi Ház)
ZMJVK 51/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Pózva u. 102. szám
alatti épületben található 20,4 m2 alapterületű irodahelyiséget 2013. április 15.
napjától egy év határozott időtartamra pályáztatás nélkül bérbe adja a Zalaegerszegi
Rendőrkapitányság részére körzeti megbízotti iroda működtetése céljára.
A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 2.856,- Ft + Áfa/hó. A bérleti
díjat, a közüzemi költségeket a bérlő köteles megfizetni.
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadékot köteles fizetni.
A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú hasznosítás
esetére a 60 napos felmondási időt.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. április 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalai Borturisztikai
Klaszter közötti együttműködési megállapodás megkötése
ZMJVK 52/2013. (IV.11.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a város
együttműködési megállapodást írjon alá a Zala Megyei Borturisztikai
Klaszterrel, és ezáltal csatlakozzon a klaszter tagjaihoz. A közgyűlés
jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

2.

A Közgyűlés a Zala Megyei Borturisztikai Klaszter tagsági díját 50 ezer Ft/év
összegben elfogadja és azt a mindenkori éves költségvetésében az
önkormányzat idegenforgalmi feladatokra elkülönített keretéből biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2013. április 30.
Balaicz Zoltán alpolgármester

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő
bizottsága ügyrendjének jóváhagyása
ZMJVK 53/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságának ügyrendjét.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a Felügyelő
Bizottság elnökét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2013. április 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda, a Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda, a
Kertvárosi Integrált Óvoda és a Landorhegyi Integrált Óvoda Alapító Okiratának
módosítása
ZMJVK 54/2013. (IV.11.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 259/2012. (XII.20.) és a
ZMJVK 15/2013. (I.31.) sz. határozatokat hatályon kívül helyezi.

II.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Belvárosi I. számú 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:”
szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda számára az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.

2.

Az alapító okirat tartalmi elemei pontozásra kerülnek.

3.

Az alapító okirat „Az intézmény elnevezése: Belvárosi I. számú Integrált Óvoda”
szövegrész helyébe
„1. Az intézmény elnevezése: Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda” szövegrész lép.

4.

Az alapító okiratból „A MÁK-nál nyilvántartott törzsszáma: 667443” és az „OM
azonosítója 037344” szövegrész törlésre került.

5.

Az alapító okirat „Az alapító jogutódja és fenntartó szerve, alapítói jog gyakorlója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe
„5. Az alapító, fenntartó, működtető, alapítói jog gyakorlója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép.

6.

Az alapító okirat „Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19” szövegrész helyébe
„6. Az irányító szerve:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép.

7.

Az alapító okiratból „Az intézmény számlavezetője: OTP és Kereskedelmi Bank Rt
Zalaegerszegi Igazgatóság” szövegrész törlésre került.

8.

Az alapító okirat „Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet alapján.” szövegrész helyébe
„7. Vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján.”
szövegrész lép.

9.

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, 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” szövegrész helyébe
„11. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alapfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
1. a), 13. és 25. pontja alapján köznevelési intézményként gondoskodik az óvodai
feladatok ellátásáról, valamint biztosítja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek integrációs nevelését és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.” szövegrész lép.

10.

Az alapító okirat „Az intézmény besorolása: a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan
működő költségvetési szerv. Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési
keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és
felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti
egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat
is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyigazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész helyébe
„12. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az
Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép.

11.

Az alapító okirat „Működési köre: Lakókörzetében - Belvárosi térség - ellátási
kötelezettséggel működik, továbbá ellátja azoknak a gyerekeknek a nevelését,
gondozását, akik a szülők szabad intézményválasztási joga alapján az óvodába felvételt
nyertek.” szövegrész helyébe
„14. Illetékessége, működési köre:
Lakókörzetében – Belvárosi térség – ellátási kötelezettséggel működik, továbbá ellátja
azoknak a gyerekeknek a nevelését, gondozását, akik a szülők szabad
intézményválasztási joga alapján az óvodába felvételt nyertek.” szövegrész lép.

12.

Az alapító okirat „Belvárosi I. számú Integrált Óvoda Székhelyintézménye:
Kis utcai Székhelyóvoda
Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Tagintézménye:
Mikes K. utcai Tagóvoda
Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/a.” szövegrész helyébe
„15. Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Székhelye:
Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Tagintézménye:
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodája
Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/a.” szövegrész lép.

13.

Az alapító okirat „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 470 fő:
1.) Kis utcai Székhelyóvoda:
330 fő
2.) Mikes K. utcai Tagóvoda:
110 fő
3.) Ságodi Telephely:
30 fő” szövegrész helyébe
„16. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 470 fő:
1.) Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda (Kis utcai Székhelyén): 330 fő
2.) Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodája: 110 fő
3.) Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Ságodi Telephelye: 30 fő” szövegrész lép.

14.

Az alapító okirat „Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata bocsátja rendelkezésére.
A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
- Kis utcai Óvoda: a 3009/2 hrsz. 4904 m2 földterületen 1982-ben épült 1314 m2 nettó
alapterületű ingatlan, a 3009/3 hrsz. 6116 m2 földterületen 471 m2 nettó alapterületű
ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.
- Mikes K. utcai Óvoda: a 4070 hrsz. 3121 m2 földterületen 1962-ben épült 649 m2
nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.

- Ságodi Óvoda: a 15201 hrsz 2957 m2 földterületen 170 m2 nettó alapterületű ingatlan,
illetve a leltár szerinti ingó vagyon.
A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, kezelője és
üzemeltetője a Belvárosi I. számú Integrált Óvoda.” szövegrész helyébe
„17. A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
- Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Kis utcai Székhelye: a 3009/2 hrsz. 4904 m2
földterületen 1982-ben épült 1314 m2 nettó alapterületű ingatlan, a 3009/3 hrsz. 6116
m2 földterületen 471 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.
- Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodája: a 4070 hrsz.
3121 m2 földterületen 1962-ben épült 649 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a
leltár szerinti ingó vagyon.
- Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Ságodi Telephelye: a 15201 hrsz 2957 m2
földterületen 170 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.
Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátja
rendelkezésére. A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdona, kezelője és üzemeltetője a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda.
Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátja
rendelkezésére. A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdona, kezelője és üzemeltetője a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda.”
szövegrész lép.
15.

Az alapító okirat „A Belvárosi I. számú Integrált Óvoda vezetője ellátja még a
tagintézmények irányítását, igazgatási feladatait. A tagintézmények szakmai
önállósággal rendelkeznek.” szövegrész helyébe
„18. A Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda vezetője ellátja még a tagintézmény
irányítását, igazgatási feladatait. A tagintézmény szakmai önállósággal rendelkezik.”
szövegrész lép.

16.

Az alapító okirat „Az intézmény tevékenységi köre:
Fő tevékenysége:
851020 Óvodai nevelés” szövegrész helyébe
„19. Az intézmény tevékenységi köre:
Az intézmény alapfeladata:
Óvodai nevelés
Fő tevékenysége:
851020 Óvodai nevelés” szövegrész lép.

17.

Az alapító okirat „Alaptevékenység:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
Kis u. Székhelyóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autista

Mikes K. u. Tagóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
testi fogyatékos
autista
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás” szövegrész helyébe
„20. Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Kis utcai Székhelyének tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
21. Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodájának
tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
mozgásszervi fogyatékos
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás” szövegrész lép.

18.

Az alapító okiratból „
Az intézmény tevékenységi körei:
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
8510 Iskolai előkészítő oktatás” szövegrész törlésre kerül.

III.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az intézmény preambuluma:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján Belvárosi II. számú 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 Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda számára az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.

2.

Az alapító okirat tartalmi elemei pontozásra kerülnek.

3.

Az alapító okirat „ Az intézmény elnevezése: Belvárosi II. számú Integrált Óvoda”
szövegrész helyébe
„1. Az intézmény elnevezése: Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda” szövegrész
lép.

4.

Az alapító okirat „Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda” szövegrész helyébe
„2. Az intézmény típusa: Óvoda” szövegrész lép.

5.

Az alapító okiratból „A MÁK-nál nyilvántartott törzsszáma: 667454” és az „OM
azonosítója:
037355” szövegrész törlésre került.

6.

Az alapító okirat „Az alapító jogutódja és fenntartó szerve, alapítói jog gyakorlója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe

„5. Az alapító, fenntartó, működtető, alapítói jog gyakorlója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép.
7.

Az alapító okirat „Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19” szövegrész helyébe
„6. Az irányító szerve:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép.

8.

Az alapító okiratból „Az intézmény számlavezetője: OTP és Kereskedelmi Bank Rt
Zalaegerszegi Igazgatóság” szövegrész törlésre került.

9.

Az alapító okirat „Az intézményvezetőjének kinevezési rendje: Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás a
138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási intézményekben.” szövegrész helyébe
„7. Vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján.”
szövegrész lép.

10.

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
„11. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alapfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
1. a), 13. és 25. pontja alapján köznevelési intézményként gondoskodik az óvodai
feladatok ellátásáról, valamint biztosítja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek integrációs nevelését és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.” szövegrész lép.

11.

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 költségvetési szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek
felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai
alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik,
ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön
szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az
Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész helyébe

„12. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az
Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép.
12.

Az alapító okirat „A Belvárosi II. számú Integrált Óvoda székhelyintézménye:
Radnóti utcai Székhelyóvoda
Zalaegerszeg, Radnóti u. 1.
Tagintézményei:
1.) Petőfi utcai Tagóvoda
Zalaegerszeg, Petőfi u. 25-29.
2.) Kosztolányi D. téri Tagóvoda
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 25.
3.) Szent László úti Tagóvoda
Zalaegerszeg, Szent László u. 53.” szövegrész
helyébe
„15. Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Székhelye:
Zalaegerszeg, Radnóti u. 1.
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Tagintézményei:
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvodája
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 25.
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodája
Zalaegerszeg, Petőfi u. 25-29.
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Szent László utcai Tagóvodája
Zalaegerszeg, Szent László u. 53.” szövegrész lép.

13.

Az alapító okirat „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 430 fő”
szövegrész helyébe
„16. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 430 fő:
1.) Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda (Radnóti u. Székhelyén): 101 fő
2.) Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvodája: 129 fő
3.) Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodája: 144 fő
4.) Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Szent László utcai Tagóvodája: 56 fő”
szövegrész lép.

14.

Az alapító okirat „Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata bocsátja rendelkezésére.
A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
- Petőfi utcai Óvoda: a 2385 sz. tulajdoni lapon 2245/2 hrsz. 3794 m2 földterületen
1974-ben épült 970 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.
- Kosztolányi D. téri Óvoda: a 2475 sz. tulajdoni lapon 2361 hrsz. 3469 m2 földterületen
1963-ban épült 570,99 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó
vagyon
- Radnóti utcai Óvoda: a 2365 sz. tulajdoni lapon 2222 hrsz 2274 m2 földterületen 954től óvodaként működő 356,01 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó
vagyon.
- Szent László utcai Óvoda: az 1336 sz. tulajdoni lapon 1054/1 hrsz. 3759 m2
földterületen lévő 1973-ban (a Ságvári utcai Óvoda jogutódjaként) 859,07 m2 nettó
alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.

A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, kezelője és
üzemeltetője a Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda.” szövegrész helyébe
„17. A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
- Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Székhelye: a 2222 hrsz 2274 m2
földterületen 1954-től óvodaként működő 356,01 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve
a leltár szerinti ingó vagyon.
- Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvodája: a 2361
hrsz. 3469 m2 földterületen 1963-ban épült 570,99 m2 nettó alapterületű ingatlan,
illetve a leltár szerinti ingó vagyon.
- Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodája: a 2245/2 hrsz.
3794 m2 földterületen 1974-ben épült 970 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár
szerinti ingó vagyon.
- Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Szent László utcai Tagóvodája: a 1054/1
hrsz. 3759 m2 földterületen lévő 1973-ban (a Ságvári utcai Óvoda jogutódjaként)
859,07 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.
Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátja
rendelkezésére. A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdona, kezelője és üzemeltetője a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda.”
szövegrész lép.
15.

Az alapító okirat „A Belvárosi II. számú Integrált Óvoda vezetője ellátja még a
tagintézmények irányítását, igazgatási feladatait. A tagintézmények szakmai
önállósággal rendelkeznek.” szövegrész helyébe
„18. A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda vezetője ellátja még a tagintézmény
irányítását, igazgatási feladatait. A tagintézmény szakmai önállósággal rendelkezik.”
szövegrész lép.

16.

Az alapító okirat „Az intézmény tevékenységi köre:
Fő tevékenysége:
851020 Óvodai nevelés” szövegrész helyébe
„19. Az intézmény tevékenységi köre:
Az intézmény alapfeladata:
Óvodai nevelés
Fő tevékenysége:
851020 Óvodai nevelés” szövegrész lép.

17.

Az alapító okirat „Alaptevékenység:
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:
Radnóti u. Székhelyóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
testi fogyatékos
autista
Kosztolányi u. Tagóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
látásfogyatékos
autista
Petőfi u. Tagóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autista
hallásfogyatékos
Szent László 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
„20. Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Székhelyének tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
mozgásszervi fogyatékos
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
21. Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvodájának
tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
érzékszervi fogyatékos (látás)
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
22. Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának
tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
érzékszervi fogyatékos (hallás)
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
23. Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Szent László utcai Tagóvodájának
tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szövegrész lép.
18.

Az alapító okiratból „
Az intézmény tevékenységi körei:
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
8510 Iskolai előkészítő oktatás” szövegrész törlésre kerül.

IV.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Integrált Óvoda alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az intézmény preambuluma:
„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:” szövegrész helyébe
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.

2.

Az alapító okirat tartalmi elemei pontozásra kerülnek.

3.

Az alapító okirat „Az intézmény elnevezése: Kertvárosi Integrált Óvoda” szövegrész
helyébe
„1. Az intézmény elnevezése: Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda” szövegrész lép.

4.

Az alapító okirat „Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda” szövegrész helyébe

„2. Az intézmény típusa: Óvoda” szövegrész lép.
5.

Az alapító okiratból „A MÁK-nál nyilvántartott törzsszáma: 667465” és az „OM
azonosítója: 037346” szövegrész törlésre került.

6.

Az alapító okirat „Az alapító jogutódja és fenntartó szerve, alapítói jog gyakorlója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe
„5. Az alapító, fenntartó, működtető, alapítói jog gyakorlója:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép.

7.

Az alapító okirat „Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19” szövegrész helyébe
„6. Az irányító szerve:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép.

8.

Az alapító okiratból „Az intézmény számlavezetője: OTP és Kereskedelmi Bank Rt
Zalaegerszegi Igazgatóság” szövegrész törlésre került.

9.

Az alapító okirat „Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet alapján.” szövegrész helyébe
„7. Vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján.”
szövegrész lép.

10.

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, 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.” szövegrész helyébe
„11. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alapfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
1. a), 13. és 25. pontja alapján köznevelési intézményként gondoskodik az óvodai
feladatok ellátásáról, valamint biztosítja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek integrációs nevelését és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.” szövegrész lép.

11.

Az alapító okirat „Az intézmény besorolása: a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan
működő költségvetési szerv. Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési

keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal
és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti
egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat
is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyigazdasági feladatait az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész helyébe
„12. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az
Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép.
12.

Az alapító okirat „Működési köre. Lakókörzetében - Kertvárosi térség - ellátási
kötelezettséggel működik, továbbá ellátja azoknak a gyerekeknek a nevelését,
gondozását, akik a szülők szabad intézményválasztási joga alapján az óvodába felvételt
nyertek.” szövegrész helyébe
„14. Illetékessége, működési köre:
Lakókörzetében – Kertvárosi térség – ellátási kötelezettséggel működik, továbbá ellátja
azoknak a gyerekeknek a nevelését, gondozását, akik a szülők szabad
intézményválasztási joga alapján az óvodába felvételt nyertek.” szövegrész lép.

13.

Az alapító okirat „A Kertvárosi Integrált Óvoda székhelyintézménye:
Csillag közi Székhelyóvoda
Zalaegerszeg, Csillag köz 1.
Tagintézménye:
1.) Napsugár utcai Tagóvoda Zalaegerszeg, Napsugár u. 30.” szövegrész helyébe
„15. Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Székhelye:
Zalaegerszeg, Csillag köz 1.
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Tagintézménye:
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Napsugár utcai Tagóvodája
Zalaegerszeg, Napsugár u. 30.” szövegrész lép.

14.

Az alapító okirat „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 385 fő
1.) Csillag közi Székhelyóvoda:
220 fő
2.) Napsugár utcai Tagóvoda: 165 fő” szövegrész helyébe
„16. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 385 fő:
1.) Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda (Csillag közi Székhelyén): 220 fő
2.) Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Napsugár utcai Tagóvodája: 165 fő” szövegrész
lép.

15.

Az alapító okirat „Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata bocsátja rendelkezésére.
A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
- Napsugár utcai Óvoda: az 506 sz. tulajdoni lapon 333/1 hrsz. 6247 m2 földterületen
1975-ben kezdte meg működését 936,42 m2 nettó alapterületű ingatlanon, illetve a
leltár szerinti ingó vagyon.

2

- Csillag közi Óvoda: a 19726 sz. tulajdoni lapon 745/6 hrsz. 5011 m földterületen
1979-ben kezdte meg működését 1232,7 m2 nettó alapterületű ingatlanon, illetve a
leltár szerinti ingó vagyon.
A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, kezelője és
üzemeltetője a Kertvárosi Integrált Óvoda.” szövegrész helyébe
„17. A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Székhelye: a 745/6 hrsz. 5011 m2 földterületen 1979ben kezdte meg működését 1232,7 m2 nettó alapterületű ingatlanon, illetve a leltár
szerinti ingó vagyon.
- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Napsugár utcai Tagóvodája: a 333/1 hrsz. 6247 m2
földterületen 1975-ben kezdte meg működését 936,42 m2 nettó alapterületű ingatlanon,
illetve a leltár szerinti ingó vagyon.
Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátja
rendelkezésére. A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdona, kezelője és üzemeltetője a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda.” szövegrész lép.
16.

Az alapító okirat „A Kertvárosi Integrált Óvoda vezetője ellátja még a tagintézmények
irányítását, igazgatási feladatait. A tagintézmények szakmai önállósággal
rendelkeznek.” szövegrész helyébe
„18. A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda vezetője ellátja még a tagintézmény irányítását,
igazgatási feladatait. A tagintézmény szakmai önállósággal rendelkezik.” szövegrész
lép.

17.

Az alapító okirat „Az intézmény tevékenységi köre:
Fő tevékenysége:
851020 Óvodai nevelés” szövegrész helyébe
„19. Az intézmény tevékenységi köre:
Az intézmény alapfeladata:
Óvodai nevelés
Fő tevékenysége:
851020 Óvodai nevelés” szövegrész lép.

18.

Az alapító okirat „Alaptevékenység:
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” szövegrész helyébe

„20. Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Székhelyének tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
21. Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Napsugár utcai Tagóvodájának tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szövegrész lép.
19.

Az alapító okiratból „
Az intézmény tevékenységi körei:
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
8510 Iskolai előkészítő oktatás” szövegrész törlésre kerül.

V.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Landorhegyi Integrált Óvoda alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az intézmény preambuluma:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján Landorhegyi 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 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda számára az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.
2.

Az alapító okirat tartalmi elemei pontozásra kerülnek.

3.

Az alapító okirat „Az intézmény elnevezése: Landorhegyi Integrált Óvoda”
szövegrész helyébe
„1. Az intézmény elnevezése: Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda” szövegrész lép.

4.

Az alapító okirat „Az intézmény típusa: Napközi Otthonos Óvoda” szövegrész helyébe
„2. Az intézmény típusa: Óvoda” szövegrész lép.

5.

Az alapító okiratból „Az intézmény számlavezetője: OTP és Kereskedelmi Bank Rt
Zalaegerszegi Igazgatóság” szövegrész törlésre került.

6.

Az alapító okirat „Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet alapján.” szövegrész helyébe
„7. Vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján.”
szövegrész lép.

7.

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
„11. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alapfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
1. a), 13. és 25. pontja alapján köznevelési intézményként gondoskodik az óvodai
feladatok ellátásáról, valamint biztosítja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos

helyzetű gyermekek integrációs nevelését és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.” szövegrész lép.
8.

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 költségvetési szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek
felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai
alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik,
ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön
szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az
Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész helyébe
„12. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az
Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet látja el.” szövegrész lép.

9.

Az alapító okirat „Működési köre: Lakókörzetében - Landorhegyi térség - ellátási
kötelezettséggel működik, továbbá ellátja azoknak a gyerekeknek a nevelését,
gondozását, akik a szülők szabad intézményválasztási joga alapján az óvodába felvételt
nyertek” szövegrész helyébe
„14. Illetékessége, működési köre:
Lakókörzetében – Landorhegyi térség – ellátási kötelezettséggel működik, továbbá
ellátja azoknak a gyerekeknek a nevelését, gondozását, akik a szülők szabad
intézményválasztási joga alapján az óvodába felvételt nyertek.” szövegrész lép.

10.

Az alapító okirat „A Landorhegyi Integrált Óvoda székhelyintézménye:
Űrhajós utcai Székhelyóvoda
Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
Tagintézményei:
1.) Kodály Zoltán utcai Tagóvoda
Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 15.
2.) Landorhegyi úti Tagóvoda
Zalaegerszeg, Landorhegyi u.15/a.” szövegrész
helyébe
„15. Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Székhelye:
Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Tagintézményei:
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája
Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 15.
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi utcai Tagóvodája
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 15/a.” szövegrész lép.

11.

Az alapító okirat „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 475 fő”
szövegrész helyébe
„16. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 475 fő:
1.) Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda (Űrhajós u. Székhelyén): 160 fő
2.) Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája: 158 fő
3.) Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi utcai Tagóvodája: 132 fő

4.) Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Bazitai Telephelye: 25 fő” szövegrész lép.
12.

Az alapító okirat „Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata bocsátja rendelkezésére.
A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
- Kodály Z. utcai Óvoda: a 4900 sz. tulajdoni lapon 4983/27 hrsz. 3956 m2 földterületű
1978-ban épült 998,93 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó
vagyon.
- Bazitai Óvoda: 97 sz. tulajdoni lapon 19283 hrsz. 1952 m2 földterületen, 1992-től 138
m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.
- Landorhegyi úti Óvoda: a 4775 sz. tulajdoni lapon 4852 hrsz. 4647 m2 földterületen
1965-ben épült 737 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó vagyon.
- Űrhajós utcai Óvoda: a 4825 sz. tulajdoni lapon 4980 hrsz. 10.517 m2 földterületen
1969-ben épült 789,92 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó
vagyon.
A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, kezelője és
üzemeltetője a Landorhegyi Integrált Óvoda.” szövegrész helyébe
„17. A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Székhelye: a 4980 hrsz. 10.517 m2 földterületen
1969-ben épült 789,92 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó
vagyon.
- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája: a 4983/27 hrsz.
3956 m2 földterületű 1978-ban épült 998,93 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a
leltár szerinti ingó vagyon.
- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi utcai Tagóvodája: a 4852 hrsz. 4647
m2 földterületen 1965-ben épült 737 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár
szerinti ingó vagyon.
- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Bazitai Telephelye: a 19283 hrsz. 1952 m2
földterületen, 1992-től 138 m2 nettó alapterületű ingatlan, illetve a leltár szerinti ingó
vagyon.
Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátja
rendelkezésére. A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdona, kezelője és üzemeltetője a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda.” szövegrész
lép.

13.

Az alapító okirat „A Landorhegyi Integrált Óvoda vezetője ellátja még a
tagintézmények irányítását, igazgatási feladatait. A tagintézmények szakmai
önállósággal rendelkeznek.” szövegrész helyébe
„18. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda vezetője ellátja még a tagintézmények
irányítását, igazgatási feladatait. A tagintézmények szakmai önállósággal
rendelkeznek.” szövegrész lép.

14.

Az alapító okirat „Az intézmény tevékenységi köre:
Fő tevékenysége:
851020 Óvodai nevelés” szövegrész helyébe

„19. Az intézmény tevékenységi köre:
Az intézmény alapfeladata:
Óvodai nevelés
Fő tevékenysége:
851020 Óvodai nevelés” szövegrész lép.
15.

Az alapító okirat „Alaptevékenység:
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, 56917),
 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:
Űrhajós u. Székhelyóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
testi fogyatékos
autista
Kodály Z. u. Tagóvoda:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos

autista
Landorhegyi 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.” szövegrész lép.
Kiegészítő tevékenység:
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
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 élelmiszer-szállító 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” szövegrész helyébe
„20. Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Székhelyének tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
mozgásszervi fogyatékos
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
21. Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodájának
tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
22. Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi
tevékenységei:
Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés

utcai

Tagóvodájának

Alap szakfeladatai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Fogyatékosság típusai:
enyhe értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos
autizmus
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
További szakfeladatai:
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás” szövegrész lép.
16.

Az alapító okiratból „
Az intézmény tevékenységi körei:
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
8510 Iskolai előkészítő oktatás” szövegrész törlésre kerül.

Az alapító okiratok jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak. Az előterjesztés mellékletét képező, módosító és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratok 2013. május 1-jén lépnek hatályba.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. április 19.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Gazdasági
Szabályzatának jóváhagyása

Ellátó

Szervezet

Szervezeti

és

Működési

ZMJVK 55/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó
Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. április 15-i hatállyal, a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. április 15.
Dr. Kovács Gábor jegyző
felkérésre: Gehér Mariann intézményvezető

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
ZMJVK 56/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei jogú Város Közgyűlése – az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal – jóváhagyja az Apáczai Csere János Városi Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely 2013. május 1-jén lép hatályba.
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:

2013. április 26.
Gecse Péter, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
felkérésre:
Wohner Csaba, az Apáczai Csere János Városi
Művelődési Központ igazgatója

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa működési szabályzatának
módosítása
ZMJVK 57/2013. (IV.11.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Idősügyi Tanácsa működési szabályzatát (továbbiakban: működési
szabályzat) – 2013. május 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:
A működési szabályzat III. rész ”Az idősügyi Tanács összetétele” 2. pontja
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„2. Az állandó meghívottak az alábbi szervezetekből, intézményekből kerülnek
ki egy-egy fővel:
a)
Humánigazgatási Osztály osztályvezetője
b)
a négy legnagyobb zalaegerszegi egyház képviselői (4 fő):
- Római Katolikus Egyház
- Zalaegerszegi Református Egyházközség
- Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség
- Zalaegerszegi Zsidó Hitközség
c)
Önkormányzati idősügyi ellátó intézmény (Gondozási Központ) vezetője
d)
Egyházi idősügyi ellátó intézmény (Notre Dame Női Kanonok és
Tanítórend „Miasszonyunk” Időskorúak Otthona) vezetője
e)
idősüggyel is foglalkozó reprezentatív szakszervezet képviselője
f)
Zala Megyei Idősügyi Tanács elnöke
g)
A közgyűlésben képviselettel bíró és az idősügyi tanács tagjai között
jelen nem lévő szervezet képviselői”
A működési szabályzat VII. rész „Az idősügyi Tanács működése” 8. pontja
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„8. Az Idősügyi Tanács adminisztratív feladatai a Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztálya látja el. Ennek keretében a Humánigazgatási
Osztály:
a)

b)

c)

d)
e)

kapcsolatot tart a város területén az idősek érdekében tevékenykedő
intézményekkel, civil szervezetekkel, nyugdíjas egyesületekkel,
klubokkal,
az Idősügyi Tanács véleménye, javaslatai alapján elkészíti az éves
feladattervet, továbbá szervezi a végrehajtásukkal kapcsolatos
feladatokat,
gondoskodik az ülések összehívásának technikai lebonyolításáról (pl.: a
meghívók kiküldéséről) és az ülés zavartalan lebonyolításához szükséges
tárgyi feltételek biztosításáról.
ellátja a működéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének 30 napon belüli elkészítéséről,
gondoskodik az Idősügyi Tanács által hozott döntések végrehajtásáról.”

A működési szabályzat jelen módosítással nem érintett rendelkezései
változatlanul hatályban maradnak.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt működési szabályzat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. április 18.
Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Gyutai Csaba sk.
polgármester

Tárgy: Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység végzésére létrejött
feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
ZMJVK 58/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
valamint fogorvosi tevékenység végzésére irányuló feladat-ellátási szerződések
tartalmát a melléklet szerint elfogadja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződések újrakötése
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, továbbá felhatalmazza a
szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó
vagyonkezelési szerződés elfogadása

Központtal

kötendő

használati

és

ZMJVK 59/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötendő, az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletét képező használati,
valamint vagyonkezelési szerződéseket elfogadja és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. április 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi 1950/1 hrsz-ú ingatlanon található épületre vonatkozó
vagyonkezelési szerződés megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
ZMJVK 60/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötendő, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező vagyonkezelési
szerződést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. április 15.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A ságodi kertészeti és állattenyésztő telepen a bérlő által végzett munkák
elszámolása a bérleti díj terhére
ZMJVK 61/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Gyergyák Szabolcs
mezőgazdasági egyéni vállalkozó bérlő által a ságodi kertészeti és állattenyésztő
telepen található zalaegerszegi 0768/12 és 0807/5 hrsz-ú ingatlanokon használatra
alkalmas állapot megteremtése érdekében elvégzett munkálatok költségei az alábbiak
szerint a bérleti díjba beszámításra kerüljenek:
Kertészeti Telep

Állattenyésztő
telep

Bérleti díj (bruttó/5 év)

3.178.835,- Ft

6.493.713,- Ft

Elismert felújítási költség (bruttó)

3.172.700,- Ft

2.118.903,- Ft

Megnevezés

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az elismert költségek bérleti díjba történő
beszámításáról szóló megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. május 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi 5799 és 5800/2 hrsz-ú (Vásártér u.) ingatlanok értékesítése
ZMJVK 62/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 201/2012.
(XI.22.) sz. határozatát, és hozzájárul a Fügemann Éva és Fügemann Mário vevőkkel
2013. január 30. napján kötött adásvételi szerződés felbontásához.
A közgyűlés hozzájárul a Forrás Bt. által 6-6/2013. munkaszámon készített változási
vázrajznak megfelelő telekalakításhoz, mely az önkormányzat tulajdonát képező
zalaegerszegi 5799 és 5800/2 hrsz-ú, vásártér megnevezésű ingatlanokat érinti. A
közgyűlés hozzájárul, hogy a telekalakítást követően a zalaegerszegi 5800/2 hrsz-ú
ingatlan megnevezése beépítetlen területre változzon.
A közgyűlés a telekalakítás megvalósulása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat pályáztatás nélkül értékesítse az alábbi részterületeket a vevők
részére: Karmacsi József Tibor vevő részére 1210 m2 nagyságú terület kerül
értékesítésre, mely beolvad a vevő tulajdonát képező zalaegerszegi 5786/1 hrsz-ú
ingatlan területébe. A LANDA Kft. vevő részére 458 m2 nagyságú terület kerül
értékesítésre, mely beolvad a vevő tulajdonát képező zalaegerszegi 5784/1 hrsz-ú
ingatlan területébe. A telekalakítást követően megmaradó zalaegerszegi 5800/2 hrszú, már beépítetlen terület megnevezésű, 1400 m2 nagyságú ingatlan Fügemann Éva
és Fügemann Mario vevők részére kerül értékesítésre.
A közgyűlés az értékesítésre kerülő ingatlanok együttes vételárát 15.340.000,Ft+ÁFA összegben határozza meg. A vevők a felek között létrejött megegyezés
alapján az értékesítésre kerülő ingatlanok vételárát az alábbiak szerint kötelesek

megfizetni: Karmacsi József Tibor 7.050.000,- Ft+ÁFA, a LANDA Kft. 2.290.000,Ft+ÁFA, Fügemann Éva és Fügemann Mario pedig 6.000.000,- Ft+ÁFA.
A vevők által megfizetett bánatpénz foglalónak minősül, és a vételárba beszámításra
kerül. A Fügemann Éva és Fügemann Mario vevők által 2012. november 21-én már
befizetett 600.000,- Ft+ÁFA összegű bánatpénz jelen adásvétel foglalójának minősül
és jelen vételárba kerül beszámításra.
A Landa Kft-nek az Nvtv. előírásainak megfelelően nyilatkoznia kell az
átláthatóságáról.
Az adásvételi szerződés az állam elővásárlási jogára tekintettel csak az elővásárlási
jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi
határidő eltelte után lép hatályba.
A teljes vételár megfizetése az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 15 napon
belül esedékes.
Az önkormányzat a teljes vételár megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja.
Az adásvételi szerződésben ki kell kötni a teljes vételár meghatározott időre történő
meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az egyoldalú nyilatkozattal
történő elállási jogot.
A változási vázrajz, a telekalakítás és a kitűzés költségeit Karmacsi József Tibor és a
LANDA Kft. tartozik viselni. Az önkormányzat által Fügemann Éva és Fügemann
Mário érdekében készíttetett korábbi változási vázrajz és az önkormányzat által az ő
érdekükben indított korábbi telekalakítási eljárás költségeit 101.660,- Ft összegben
Fügemann Éva és Fügemann Mario kötelesek az önkormányzat részére megfizetni.
A telekalakítás és a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási átvezettetése vevők
kötelezettsége és költsége.
Az adásvételi szerződés megkötésére a telekalakítás jogerős befejezését követően
kerülhet sor.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. augusztus 31.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Fenyő utca
területrendezése

bővítése

és

volt

ALUGÉP-telephely

(Wlassics

u.

13.)

ZMJVK 63/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy telekalakítási eljárás
lefolytatására kerüljön sor a Zalaegerszeg 2625/8, 2635/6, 2635/10 és 6442 hrsz-ú
ingatlanok megosztására vonatkozóan a Mérőpont Bt. által 29/2013. munkaszámon
készített változási vázrajz alapján.

A közgyűlés a telekalakítás lefolytatását követően keletkező és forgalomképessé váló
Zalaegerszeg 2635/14 hrsz-ú, 50 m2 nagyságú, magánút megnevezésű, a
Zalaegerszeg 2635/15 hrsz-ú, 46 m2 nagyságú, magánút megnevezésű, a
Zalaegerszeg 6442/2 hrsz-ú, 75 m2 nagyságú, magánút megnevezésű, valamint a
Zalaegerszeg 6442/3 hrsz-ú, 78 m2 nagyságú, magánút megnevezésű ingatlanokat
üzleti vagyoni körbe sorolja.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
ZMJVK 64/2013. (IV.11.) sz. határozata
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi támogatásokat biztosítja a
2013. évi költségvetés „Polgármesteri rendelkezésű keretösszeg” terhére:
Intézmény/szervezet

Pályázott cél

1. ZTE Baráti kör

Pálinka és Mangalica
Fesztivál
marosvásárhelyi kirándulás

2. Csány KSZKI Pártolói Közhasznú
Alapítvány
3. Kollázs Kulturális Egyesület
4. Vitrin Egyesület

stúdiófelvétel
kiállítás – zegi olimpikonok

Támogatási
összeg
100.000 Ft
50.000 Ft
30.000 Ft
100.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2013. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi támogatásokat biztosítja a
2013. évi költségvetés „Alpolgármesteri rendelkezésű keretösszeg” terhére:
Intézmény/szervezet
1. POFOSZ
2. ZTE Baráti kör
3. Egészség Egyesület
4. ZTE Baráti kör

Pályázott cél
működés
Pálinka és Mangalica
Fesztivál
városnapi program
Pálinka és Mangalica
Fesztivál

Támogatási összeg
30.000 Ft
100.000 Ft
50.000 Ft
100.000 Ft

A Közgyűlés felkéri az alpolgármestereket a támogatási megállapodások
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2013. április 30.
Balaicz Zoltán alpolgármester
Doszpoth Attila alpolgármester

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság javaslatának
megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja az egyéb szervezetek támogatása
kerete terhére:
Intézmény / szervezet

Pályázott cél

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Zala Megyei
Szervezet működtetése
Szervezete
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Élelmiszer vásárlás
Zalaegerszegi Csoportja
Népi Gyermekjátékok FesztiváljaPajtika Élményprogramok Egyesület
egész napos családi rendezvény

Támogatási összeg
30.000 Ft
50.000 Ft
100.000 Ft

Zalaegerszegi KSE –Mányoki Attila

Tárgyi eszközök beszerzése

Kollázs Kulturális Egyesület

Videoklip-készítés

Öveges József ÁMK

Rendezvények támogatása

Göcsej Alkoholmentes Klub

Szervezet rendszeres működtetése,
lakosság egészségi állapotának
javítása

80.000 Ft

Keresztury Dezső VMK Kézművesek Háza

Bemutató a Polgárok Házában

50.000 Ft

Családfesztivál Kulturális Művelődési és
Közösségi Alapítvány

XX. Családfesztivál

Apáczai Csere János VMK
Apáczai Csere János VMK
ZTE Baráti Kör

Kertvárosi Nyugdíjas Klub
kirándulás
Vasútmodell Építő és Makettező
Klub részére kiállítás és verseny
megrendezése
5 napos térítésmentes gasztronómia
fesztivál

150.000 Ft
50.000 Ft
100.000 Ft

100.000 Ft
150.000 Ft
30.000 Ft
50.000 Ft

Báthory István Alapítvány

Kuseli diákcsere

50.000 Ft

„Igazgyöngy” Hagyományőrző Egyesület

Működés biztosítása, a közösségi
ház állagának megóvása

50.000 Ft

Csány László Közgazdasági Szakközépiskola
Pártolói Közhasznú Alapítvány

Osztálykirándulás
Marosvásárhelyre és környékére

50.000 Ft

Összefogás Egyesület

pózvai Közösségi Ház és
melléképület felújítása

100.000 Ft

Zalaegerszegi Honvédklub

Katonai emlékmű felújítása

100 000 Ft

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

2013. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

IV.
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Egészségügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat
biztosítja az egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhére:
Intézmény/szervezet

Gondozási Központ

Pályázott cél
Gondozási Központ:
A Gondozási Központ 25 éves fennállásának
megünneplése
Belvárosi Klub:
Közösségi program
Landorhegyi Klub:
Közösségi program
Anráshidai Klub:
Közösségi program
Szociális Klub:
Közösségi program
Gondozóház:
Foglalkoztatáshoz anyagok, kerti padok
Idősek Otthona:
Tárgyi eszköz beszerzés

Támogatási összeg
100.000 Ft
35.000 Ft
35.000 Ft
35.000 Ft
70.000 Ft
90.000 Ft
200.000 Ft
565.000 Ft

Egyesített Bölcsődék

„Bölcsődék napja” városi rendezvény

Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg
Egyesület

Program: helyi gyógytorna

30.000 Ft

Csontritkulásos Betegek Egyesülete

Betegek életminőségének javítása

30.000 Ft

Zalai Nyitott Szív Egyesület

Működési kiadások kiegészítése,
Szívünk Világnapja esemény sorozat, programok

30.000 Ft

Daganatos Betegek Egyesülete

Program: helyi gyógytorna

30.000 Ft

Vesebetegek Zala megyei
Egyesülete

Eszközbeszerzés

Göcsej Alkoholmentes Klub

Prevenciós programok

Z-SM Klub

Programok: gyógytorna, előadások

40.000 Ft

Zalaegerszegi Diabetes Egyesület
Zalaegerszegi Parkinson Egyesület

Programok: gyógytorna, előadások
Működési kiad. kieg., programok

80.000 Ft
80.000 Ft

„Sérült Embertársainkért Egyesület”

Közösségi programok

20.000 Ft

Közösségi programok
Működési kiadások
Tárgyi eszköz beszerzés

20.000 Ft

Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Nemzeti Szöv. ZM.
Szervezete
„Cseperedő” Bölcsődei Alapítvány
„Tipegő” Zalaegerszegi Bölcsödei
Alapítvány
Egészséges és Derűs Kisgyermekért
Alapítvány
Autista Sérültekért Zalában
Alapítvány
Életminőségért Alapítvány

Tárgyi eszköz beszerzése:
Az elhasználódott udvari és szobai játékok
pótlása
Tárgyi eszköz beszerzése
Kerti asztalok, székek cseréje
„Esélyt a mindennapoknak” esélyegyenlőségi
szemléletformáló rendezvény
Működési kiad. kieg., közösségi programok,
tárgyi eszköz beszerzés

150.000 Ft

50.000 Ft

57.000 Ft

200.000 Ft
125.000 Ft

108.000 Ft
200.000 Ft
30.000 Ft

Zárda Utcai Időskorúak Otthonáért
Alapítvány
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó
Szervezet
Családfesztivál Kulturális
Művelődési és Közösségi
Alapítvány
„Híd a Gyermekekért” Alapítvány

Eszközfejlesztés a „Miasszonyunk” Időskorúak
Otthonában
„ZeGesz Csapatépítő Tréning 2013”
XX. Családfesztivál

30.000 Ft
120.000 Ft
180.000 Ft

Programok:
kirándulás

50.000 Ft

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Egészségügyi és
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatást biztosítja
Egészséges Városok Mozgalom pénzkerete terhére:
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete

Városi elsősegélynyújtó verseny 2013.
Zalaegerszeg rendezvény

30.000 Ft

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

2013. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

V. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Üzemeltetési és
Tervezési Bizottság javaslatának megfelelően a következő támogatásokat biztosítja a
„Lakossági civil kezdeményezések támogatása” költségvetési kerete terhére:
Intézmény/szervezet

Pályázott cél

Támogatási
összeg

1. Göcsej Alkoholmentes Klub

Szervezet 2013. évi működése

50.000 Ft

2. „Igazgyöngy”
Hagyományőrző Egyesület
3. Csipke Ingatlanfejlesztő Kft.

Rendezvények előkészületének biztosítása

50.000 Ft

4. Zalaegerszegi Honvédklub

„Csipke Passzázs”területén növények telepítése
közterületen
Katonai emlékmű felújítása

150.000 Ft
100.000 Ft

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

2013. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

VI. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi támogatásokat biztosítja:
Intézmény/szervezet
ZMJV Egyesített Bölcsődék

Pályázott cél
„Bölcsődék Napja” – városi rendezvény
szervezése

Támogatási
összeg
80.000 Ft

Pajtika Élményprogramok Egyesület

Mesepiac-egész délutános családi
rendezvény

80.000 Ft

Apáczai Csere János VMK

Könyvbarát Kör kulturális programjai

30.000 Ft

Öveges József ÁMK

Az Öveges József ÁMK rendezvényeinek
támogatása

100.000 Ft

Keresztury Dezső VMK
Kézművesek Háza

Bemutató a Polgárok Házában

100.000 Ft

Kertvárosi Művészeti Egyesület

Felcsíki táncház rendezése

40.000 Ft

Báthory István Alapítvány –
Vállalatok és vállalkozók a
szakképzésért

Kuseli diákcsere

70.000 Ft

Énekmondó Alapítvány

Markó Béla József Attila díjas költő
megzenésített verseinek CD felvétele és a
hangzó anyag kiadása

50.000 Ft

„Gyermekművészetért” Alapítvány

VIII. Megyei Szolfézsverseny rendezése,
Pálóczi Diáknap és „Muzsikáló Családok”
koncertje

60.000 Ft

Magyar Politikai Foglyok
Szövetsége Zala megyei Szervezete
/POFOSZ/

Működési költségek kieg., rendezvények
látogatása

30.000 Ft

Göcsej Alkoholmentes Klub

Működési költségek kieg., a város
lakossága egészségi állapotának javítása

50.000 Ft

Családfesztivál Kulturális
Művelődési és Közösségi
Alapítvány

XX. Családfesztivál

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó
Szervezet

„ZeGesz Csapatépítő Tréning 2013”

40.000 Ft

Egészség Egyesület

„Együtt a szeretetért, biztonságért,
egészségért” program

50.000 Ft

Zalai Építők Móricz Zsigmond
Művelődési Egyesülete

Kiállítások rendezése, kulturális
tevékenység

40.000 Ft

ZTE Baráti Kör

Pálinka és Mangalica Fesztivál, a
Sportcsarnok előtti téren villamos energia
hálózat kiépítése, bővítése, a terület
takarítása

„Igazgyöngy” Hagyományőrző
Egyesület

Szakmai továbbképzés, szereplésekre
utazás, rendezvények

50.000 Ft

Keresztury Dezső VMK

Balázs László Sorskovács c. rövidfilm
forgatása

80.000 Ft

Csány KSZKI Pártolói Közhasznú
Alapítvány

A 11/D osztály kirándulása
Marosvásárhelyre és környékére

70.000 Ft

Ganz Ábrahám Diákalapítvány

Jubileumi évkönyv készítése

50.000 Ft

100.000 Ft

100.000 Ft

Egerszegi Fúvószene Alapítvány

2013. évi Zalaegerszegi Fúvószenekari
Találkozó

Zalaegerszegi Honvédklub

Katonai emlékmű felújítása

50.000 Ft
100.000 Ft

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

2013. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

VII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ügyrendi, Jogi és
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság javaslatának megfelelően az alábbi
támogatást biztosítja:
Intézmény/szervezet
Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek
Szövetsége

Pályázott cél

működési

Támogatási
összeg
450.000 Ft

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

2013. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

VIII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2013. évi költségvetéséről
szóló 5/2013. (II.08.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok terhére az
alábbi támogatásokat biztosítja:
Költségvetési
előirányzat
alcím/feladat
1.19.
városi újság támogatása
1.19.
városi újság támogatása
1.15.
Környezetvédelmi Jeles
napok rendezvény
lebonyolítása

Támogatott szervezet
Zala-Lap Könyv- és Lapkiadó Kft.

Támogatott cél

ZalaEgerszeG hetilap
kiadása
Maraton Lapcsoport-Multivízió
zalaeegrszegi 7 nap
Kiadói Kft.
hetilap kiadása
Kandikó Környezet- és
a föld napjára és
Természetvédelmi Oktatóközpont és környezetvédelmi
Természetbarát Egyesület
világnapra vállalt
események
megszervezése
1.13.
Göcseji Múzeum
augusztus 20-i
Augusztus 20-i falumúzeumi
falumúzeumi
rendezvények
rendezvények
1.13.
Zala Megyei Népművészeti Egyesület VI. Fazekas-keramikus
VI. Fazekas-keramikus
Találkozó
Találkozó
1.13.
Zalaegerszegi Televízió Kft.
II. Zegasztár
II. Zegasztár
1.13.
Keresztury Dezső ÁMK
VI. Zalaegerszegi
VI. Zalaegerszegi
Gyermekkórus

Támogatási
összeg
18.900.000 Ft
8.000.000 Ft
115.000 Ft

400.000 Ft

800.000 Ft

1.000.000 Ft
1.500.000 Ft

Gyermekkórus Fesztivál
1.13.
Együtt Zalaegerszegért Egyesület
Egerszeg Búcsú
1.13.
Gála Társastáncklub Egyesület
Zala Open Táncbajnokság
megrendezéséhez
támogatás
1.13.
Keresztury Dezső ÁMK
Gébárti Művésztelep
1.13.
Pannon Írók Társasága
Pannon Tükör kulturális
folyóirat támogatása
1.13.
ZTE Baráti Kör
tavaszi és októberi
fesztivál támogatása
1.13.
Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
Kvártélyház támogatása
1.12.
Kontakt Kft.
közfoglalkoztatás
1.15.
Kontakt Kft.
Városüzemelési fa.-hoz
kapcsolódó közfoglalkoztatás
1.15.
Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő
Állat-egészségügyi ellátás Egyesület
1.13
Zalaegerszegi Atlétikai Club
futófolyosó üzemeltetése
1.13.
Magyar Bowling és Teke Szövetség
Teke világbajnokság
rendezvénye
1.13.
Egerszeg Sport és Turizmus Kft.
Teke világbajnokság
rendezvénye
1.13.19
Zalaegerszeg Jégsportjáért
Jégcsarnok fejlesztési célú Alapítvány
támogatás

Fesztivál
Egerszeg Búcsú

600.000 Ft

Zala Open
Táncbajnokság

500.000 Ft

Gébárti Művésztelep

800.000 Ft

Pannon Tükör irodalmi
folyóirat támogatása

4.450.000 Ft

tavaszi és októberi
fesztivál támogatása

3.000.000 Ft

éves feladatok ellátása

35.760.000 Ft

közfoglalkoztatás

14..000.000 Ft

közfoglalkoztatás

18.000.000 Ft

állategészségügyi
ellátás
futófolyosó használat

2.700.000 Ft
2.250.000 Ft

Teke VB rendezése

23.410.080 Ft

Mobil lelátó beszerzése
(fejlesztési célú
pénzeszköz átadás)
Jégcsarnok
megvásárlása
végtörlesztéséhez
támogatás

11.643.360 Ft

20.000.000 Ft

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

2013. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

IX. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertváros TRÖ javaslatának
megfelelően a következő támogatásokat biztosítja a Kertváros TRÖ rendelkezésére
álló előirányzat terhére:
Intézmény/szervezet
1. Kollázs Kulturális Egyesület
2. Apáczai VMK

Pályázott cél
„Pagoda Udvar” – zenés
esték
kirándulás

Támogatási összeg
60.000 Ft
150.000 Ft

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kiutalása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős:
Gyutai Csaba polgármester

X. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Héder Péter 8945 Bak, Kossuth L.
u. 4/c. szám alatti lakos által felajánlott Regi nevű belga juhász fajtájú 200.000,-Ft
értékű kutyát adományként elfogadja, és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
részére rendészeti feladatainak ellátása érdekében felajánlja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

XI. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pózva Településrészi
Önkormányzat javaslatának megfelelően a következő támogatást biztosítja a Pózva
Településrészi Önkormányzat rendelkezésére álló előirányzat terhére:
Intézmény/szervezet
1. Pózvai Polgárőr Egyesület

Pályázott cél
működésre

Támogatási összeg
100.000 Ft

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

2013. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

XII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Botfa Településrészi
Önkormányzat javaslatának megfelelően a következő támogatást biztosítja a Botfa
Településrészi Önkormányzat rendelkezésére álló előirányzat terhére:
Intézmény/szervezet
1. Botfa Városrészi Polgárőr
Egyesület

Pályázott cél
működésre

Támogatási összeg
50.000 Ft

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

2013. április 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Hozzájárulás a Landorhegyi Lakótelepi Sport Club névhasználatához
ZMJVK 65/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a
Zalaegerszegi Futball Utánpótlás és Sport Club (8900 Zalaegerszeg, Ebergényi u.
26570 hrsz.) nevében Zalaegerszeg település neve szerepeljen.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2013. április 16.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a Kosztolányi téri
óvoda fejlesztésére
ZMJVK 66/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Kosztolányi téri óvoda
felújítását célzó pályázat benyújtását a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján. Sikeres
pályázat esetén a szükséges önerőt, 8.566.051,- forintot a költségvetésben biztosít.
Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2013. május 2. a pályázat benyújtása, a támogatásról szóló döntést
követő költségvetési módosítás az önerő nevesítése tekintetében
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Városi Sportcentrumban nagy műfüves labdarúgó pálya, illetve Botfán
kisméretű műfüves labdarúgó pálya építéséhez szükséges pályázati önrész biztosítása
ZMJVK 67/2013. (IV.11.) sz. határozata
1. a.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az MLSZ
lebonyolításával a Városi Ifjúsági Sportcentrumban felépülő műfüves
labdarúgó pálya megépítéséhez, a fejlesztéshez szükséges 30%-os önerő
forrását a 2013. évi költségvetésben biztosítja. Az önerő átutalására a
tényleges teljes bruttó beruházási költség megállapítását követően, ahhoz
viszonyított mértékben kerülhet sor.
b.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel a Városi Ifjúsági és Sportcentrumban
tervezett nagyméretű 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, illetve az üzemeltetésre vonatkozóan a Városi Sportlétesítmények
Gondnokságával kötendő megállapodás, a ZTE FC-vel és a Landorhegyi
LSC-vel,
mint
szakmai
partnerekkel
kötendő
együttműködési
megállapodások aláírására.
Határidő:
Felelős:

az együttműködési megállapodások aláírására, a pályázat
benyújtására 2013. április 16.
Gyutai Csaba polgármester

2. a.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az MLSZ
lebonyolításával a botfai Várberki utcában felépülő kisméretű műfüves
labdarúgó pálya megépítéséhez, a fejlesztéshez szükséges 30%-os önerő
forrását a 2013. évi költségvetésben biztosítja. Az önerő átutalására a
tényleges teljes bruttó beruházási költség megállapítását követően, ahhoz
viszonyított mértékben kerülhet sor.
b.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel a botfai Várberki utcában tervezett

kisméretű 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, illetve a Botfai LSC-vel, mint üzemeltetővel és szakmai partnerrel
kötendő együttműködési megállapodások aláírására.
Határidő:
Felelős:
3.

az együttműködési megállapodások aláírására, a pályázat
benyújtására 2013. április 16.
Gyutai Csaba polgármester

Az MLSZ elnökségének kedvező döntése esetén a Városi Ifjúsági és
Sportcentrumban, valamint a botfai Várberki utcában felépülő műfüves
labdarúgó pályák önkormányzatunkra jutó 30 %-os önrészeinek konkrét
összege a 2013-as költségvetésben, annak II. negyedéves módosításakor kerül
betervezésre.
Határidő:
Felelős:

a 2013. évi költségvetés II. negyedéves módosítása
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ sikeres
felsőoktatási pályázatáról
ZMJVK 68/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Központ sikeres felsőoktatási pályázatáról szóló
tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

2013. április 11.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Tájékoztató kiemelt projektjavaslat benyújtásáról az NYDOP-3.1.1/B1-13
(funkcióbővítő városrehabilitáció II-es ütem) kiírásra
ZMJVK 69/2013. (IV.11.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az NYDOP-3.1.1/B1-13
kódszámú, kiemelt projekt felhívásra benyújtandó projektjavaslat Akcióterületi
Tervét. Felkéri a polgármestert, a döntésről tájékoztassa a pályázat kiíróját.
Határidő:
Felelős:

2013. április 11.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Közlekedés Operatív forrásaira benyújtott pályázatok állásáról
ZMJVK 70/2013. (IV.11.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a polgármester
az Önkormányzat, mint Kedvezményezett képviseletében aláírta a KÖZOP-

5.5.0-09 jelű pályázati konstrukcióra benyújtott két pályázat Támogatási
Szerződését, az alábbiak szerint:
A)
Azonosító szám:
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016
Tárgy: „Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszerinek fejlesztése”
- A projekt keretében elszámolható költség összege: bruttó 261 239 000 Ft
- Önkormányzati saját erő:
0 Ft
- A megítélt támogatás összege:
261 239 000 Ft
B)
Azonosító szám:
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019
Tárgy: „Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont
létesítése”
- A projekt keretében elszámolható költség összege: bruttó 342 265 000 Ft
- Önkormányzati saját erő:
0 Ft
- A megítélt támogatás összege:
342 265 000 Ft
Határidő:
Felelős:
2.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet
módosítása során a támogatások költségvetésen történő átvezetésről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

3.

2013. április 11.
Gyutai Csaba polgármester

2013. évi költségvetés soron következő módosítása
Gyutai Csaba polgármester

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a két előkészítési pályázati projekt
Támogatási Szerződés szerinti megvalósítására, a szükséges beszerzések
lefolytatására, és a vonatkozó szerződések aláírására.
A Közgyűlés felkéri polgármestert, hogy rendszeresen, de legalább 6 havonta
tájékoztassa a szakbizottságokat, illetve a Közgyűlést a projektek
előrehaladásáról.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 30., majd 2014. március 30. ill.
2014. szeptember 30.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala bankszámla vezetésére irányuló közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyása (ZÁRT ÜLÉS)
ZMJVK 71/2013. (IV.11.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét
képező ajánlati felhívást jóváhagyja, felkéri a polgármestert, hogy a
hirdetménynek a Közbeszerzési Szerkesztőbizottsághoz való eljuttatásáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. április 12.
Gyutai Csaba polgármester

2.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatala érdekében a beérkezett ajánlatok értékelését terjessze a
Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2013. június 20.
Gyutai Csaba polgármester

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívásának jóváhagyása (ZÁRT ÜLÉS)
ZMJVK 72/2013. (IV.11.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét
képező ajánlati felhívást jóváhagyja és felkéri a polgármestert, hogy a
hirdetménynek a Közbeszerzési Szerkesztőbizottsághoz való eljuttatásáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2.

2013. április 22.
Gyutai Csaba polgármester

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatala érdekében a beérkezett ajánlatok értékelését terjessze a
Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2013. június 20.
Gyutai Csaba polgármester
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