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SZEMÉLYI RÉSZ 

 
Tárgy: A Hevesi Sándor Színház igazgatói munkakörére kiírt pályázat elbírálása 

 

 ZMJVK 95/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése határozott időre, 2015. február 1. 

napjától 2020. január 31. napjáig terjedő időtartamra dr. Besenczi Árpádot választja 

meg a Hevesi Sándor Színház igazgatójává. Munkabérét havi bruttó 487.500.- 

forintban állapítja meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. 

sz. mellékletében szereplő munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő:  2014. szeptember 30 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságába új tag 

választása 

 

 ZMJVK 96/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Devecz Miklós 8900 Zalaegerszeg, 

Berzsenyi utca 8. 2 em. 10 a. szám alatti lakosnak az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi 

Szolgáltató Zrt. felügyelő bizottságában – lemondására tekintettel – megüresedett 

helyére 2014. július 1. napjától 2017. május 14. napjáig terjedő időtartamra Varga 

Miklós 8900 Zalaegerszeg, Verőfény utca 13. szám alatti lakost megválasztja.  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a társaság vezérigazgatóját 

tájékoztassa. 

A közgyűlés felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy a felügyelő bizottság személyi 

összetételében történő változás Cégbíróságon történő bejelentéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. július 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

  felkérésre Hollé Zsolt vezérigazgató 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

18/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete  

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről
 
szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és 

(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2) 

bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § 

(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1), (3) és (6) 

bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 

84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

[(4) A lakásbérbeadás jellege költségelvűnek minősül, ha]  

„d) a lakásbérbeadás gyámügyi utógondozói feladatellátás céljából a Zala Megyei 

Gyermekvédelmi Központ, illetve jogutód szervezete részére történt.” 

 

2. §  Az Ör. 5. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

[(2) Határozatlan időre kell bérbe adni]  

„d) a gyámügyi utógondozói feladatellátás céljából a Zala Megyei Gyermekvédelmi 

Központ, illetve jogutód szervezete részére bérbe adott lakást.” 

 

3. § Az Ör. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„17. § (1) Egyes munkakörökhöz vagy tevékenységekhez kapcsolódó bérbeadásnak minősül, 

ha a 2/a.-2/f. mellékletekben felsorolt lakásokban történik az elhelyezés. 

 

(2)  Az egyes munkakörökhöz vagy tevékenységekhez kapcsolódó lakás bérlőjének – az 

alábbiakban felsorolt feltételek fennállásáig – csak az a személy jelölhető ki, akinek 

munkaköre vagy feladatellátása 

1. a 2/a. mellékletben felsorolt lakásoknál köznevelési illetve egészségügyi 

tevékenységhez kapcsolódik, 

2. a 2/b. mellékletben felsorolt lakásoknál a Hevesi Sándor Színház tevékenységéhez 

kapcsolódik, 

3. a 2/c. mellékletben felsorolt lakásoknál a Zalaegerszegi Gondozási Központ 

tevékenységéhez kapcsolódik, 

4. a 2/d. mellékletben felsorolt lakásnál a Zalaegerszegi Városi Sportlétesítmények 

Gondnokság tevékenységéhez kapcsolódik, 

5. a 2/e. mellékletben felsorolt lakásnál a polgármesteri hivatal tevékenységéhez 

kapcsolódik, 

6. a 2/f. melléklet a)-d) pontjaiban felsorolt lakásoknál művészeti, kulturális, valamint a 

felsőoktatásban és a köznevelésben végzett oktatói vagy kisegítői tevékenysége révén a 

városhoz kötődik, 



 

 

7. a 2/f. melléklet e) pontjában felsorolt lakásoknál zalaegerszegi sportegyesület igazolt 

sportolója vagy sportszakembere. 

 

(3)  A 2/f. melléklet f) pontjában felsorolt lakásoknál a bérlő a Zala Megyei 

Gyermekvédelmi Központ, illetve jogutód szervezete a gyámügyi utógondozói 

feladatellátása céljából. 

 

(4)  A (2) bekezdésben meghatározott lakások bérbeadása esetén a bérlőkijelölési jogot 

1. a 2/a. mellékletben felsorolt lakások esetén a lakás fekvése szerint illetékes intézmény 

vezetőjével történő egyeztetést követően a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 

vezetője, 

2. a 2/b. mellékletben felsorolt lakásoknál a Hevesi Sándor Színház vezetője,  

3. a 2/c. mellékletben felsorolt lakásoknál a Zalaegerszegi Gondozási Központ vezetője, 

4. a 2/d. mellékletben felsorolt lakásnál a Zalaegerszegi Városi Sportlétesítmények 

Gondnokság vezetője, 

5. a 2/e. mellékletben felsorolt lakásnál a jegyző, 

6. a 2/f. melléklet a) pontjában felsorolt műteremlakásoknál a Magyar Alkotóművészeti 

Közhasznú Nonprofit Kft., 

7. a 2/f. melléklet b) pontjában felsorolt műterem jellegű lakásoknál és a 2/f. melléklet 

c) pontjában felsorolt kulturális célú lakásoknál az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság, 

8. a 2/f. melléklet d) pontjában felsorolt felsőoktatási célú lakásoknál a Zalaegerszeg 

Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány, 

9. a 2/f. melléklet e) pontjában felsorolt sportolói lakásoknál a használati kvótával 

rendelkező szakosztályok javaslatára az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

gyakorolja. 

 

(5) Az egyes munkakörökhöz vagy tevékenységekhez kötődő lakásbérbeadás esetén a 

bérleti szerződés időtartamát az 5. § (1) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel a 

bérlőkijelölésre jogosult határozza meg.  

 

(6) Az (2) bekezdés 7. pontjában meghatározott esetben a kötelezettségek teljesítése 

körében a sportegyesület (gazdasági társaság) készfizető kezesként helytállással 

tartozik.” 

 

4. § Az Ör. 20. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:  

„(2) Speciális önkormányzati lakásbérbeadásnak minősül, és költségelvű jelleggel adhatók 

bérbe a 2/f. melléklet f) pontjában felsorolt lakások gyámügyi utógondozói 

feladatellátás céljából a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ, illetve jogutód 

szervezete részére.” 

 

5. §  Az Ör. a következő 31/B. §-sal egészül ki: 

 „31/B. § A 2/f. melléklet f) pontjában felsorolt lakásokra gyámügyi utógondozói 

feladatellátás céljából a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ, illetve jogutód 

szervezete jogosult a Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft-vel bérleti szerződést 

kötni.” 

 



6. §  (1) Az Ör. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4)  A határozatlan időre bérbe adott lakás egésze – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével -

csak akkor adható albérletbe (legfeljebb 5 évre) ha a bérlő azért van távol, mert 

lakóhelyén kívül 2 hónapot meghaladó időtartamban,  

a) gyógykezelésben részesül,  

b) meghatározott időre munkát vállalt, vagy tanulmányokat folytat,  

c) szabadságvesztés büntetését tölti, de nem szándékos bűncselekmény miatt 

ítélték el.” 

 

(2) Az Ör. 43. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A 2/f. melléklet f) pontjában felsorolt lakásokat gyámügyi utógondozói feladatellátás 

céljából a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ, illetve jogutód szervezete jogosult 

határozott és határozatlan időre is albérletbe adni, legfeljebb a lakásbérleti jogviszony 

időtartamára. A bérlő előzetesen közli a bérbeadóval az albérletbe vevők adatait, és az 

albérleti szerződésben kötelezettségként előírja számukra a bérlőt terhelő 

kötelezettségeket.” 

 

7. §  Az Ör. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)  Lakbérkedvezményre jogosult 

 a) a nyugdíjasházi lakás bérlője, 

 b) a 2/a., 2/c., 2/d. és a 2/e. mellékletekben felsorolt lakások bérlője, ha a bérlakásban 

tartózkodásuk az adott intézmény folyamatos és/vagy zavartalan működéséhez 

elengedhetetlen (pl. gondnok, házmester), 

 c) a 2/b. mellékletben felsorolt színészlakás bérlője, 

 d) a 2/f. melléklet a)-d) pontjaiban felsorolt műteremlakás, műterem jellegű lakás, 

kulturális és felsőoktatási célt szolgáló lakás bérlője.” 

 

8. §  Az Ör. 2/a. – 2/h. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 2/a. – 2/f. mellékletei lépnek. 

 

9. § Jelen rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 
 

 Dr. Kovács Gábor sk.         Gyutai Csaba sk. 

       jegyző                   polgármester 

 

 

 



2/a. melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez  

 

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KEZELÉSÉBEN LÉVŐ 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK  

 

a) Köznevelési célú lakás intézmény területén  

 

Sor- 

szám Intézmény neve 
Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szoba-

szám 

(db) 

Alap- 

terület 

(m
2
) 

1.

  

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium 

és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kisfaludy u. 2.  2 54 

2.

  

Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és 

Szakiskola Székhelye 
Göcseji u. 16. 2 55 

3.

  

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kovács 

Károly Tagkollégiuma 

Puskás Tivadar u. 1-3.  

„A” ép. 
2 50 

4.

  

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kovács 

Károly Tagkollégiuma 

Puskás Tivadar u. 1-3.  

„B” ép. 
2 60 

5.

  

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kovács 

Károly Tagkollégiuma 

Puskás Tivadar u. 1-3.  

„B” ép 
1 20 

6.

  

Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc 

Tagiskolája 
Varkaus tér   2 50 

7.

  
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola Iskola u. 1.  1 50 

8.

  
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet Pais D. u. 2.  1,5 50 

9.

  

Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és 

Szakiskola Széchenyi István Tagiskolája 
Déryné u. 1.  1,5 50 

10.

  

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium 

Székhelye 

Göcseji u. 16. „A” ép. 

Földszint 
1 30 

11.

  

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium 

Székhelye 
Göcseji u. 16. „A” ép. VI. em. 1 30 

12. 
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Rákóczi u. 30.  2 59 

 
b) Köznevelési célú lakás intézmény területén kívül 

 

Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Landorhegyi u. 17/C. I/4. 1,5 42 

 

c) Egészségügyi célú lakás intézmény területén  

 

Sor- 

szám 
Intézmény neve 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék  Űrhajós u.  2 56 

 



2/b. melléklet az 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelethez  

 

 

 A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ KEZELÉSÉBEN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI 

LAKÁSOK 

 
Sor- 

szám 
Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1.

  Ady E. u. 24. I/5. 1+3 fél 68 

2.

  Egry J. u. 8. II/11. 1,5 42 

3.

  Egry J. u. 8/A. IV/18. 2 49 

4.

  Göcseji u. 2/A. II/9. 2 59 

5.

  Kossuth L. u. 34. IV/4. 1 28 

6.

  Kossuth L. u. 36-38. I/3. 2 48 

7.

  Kossuth L. u. 36-38. I/4. 2 48 

8.

  Kossuth L. u. 36-38. II/11. 2 48 

9.

  Kossuth L. u. 36-38. IV/24. 2 48 

10.

  Kosztolányi u. 9. fsz. 3. 1 35 

11.

  Kovács K. tér 4. III/4. 2 60 

12.

  Kovács K. tér 8. III/6. 2 52 

13.

  Petőfi u. 20. IV/30. 1,5 44 

14.

  Petőfi u. 20. III/23. 1,5 44 

15. 
Pázmány P. u. 17. fsz. 1. 1,5 37,5 

16. 
Pázmány P. u. 17. fsz. 2. 1,5 67 

17. 

 Pázmány P. u. 17. fsz. 3. 1 32 

18. 
Pázmány P. u. 17. I/3. 1,5 37,5 

19. 
Pázmány P. u. 17. I/4. 1,5 37,5 

20. Pázmány P. u. 17. I/5. 1,5 37,5 
21. 

Pázmány P. u. 17. I/6. 1,5 37,5 
22. 

Pázmány P. u. 17. I/7. 1,5 37,5 

23. Pázmány P. u. 17. I/8. 1,5 37,5 
24.

  Pázmány P. u. 17. I/9. 1,5 37,5 



25.

  Pázmány P. u. 17. I/10. 1,5 37,5 

26.

  Pázmány P. u. 17. II/11. 1,5 37,5 

27.

  Pázmány P. u. 17. II/12. 1,5 37,5 

28.

  Pázmány P. u. 17. II/13. 1,5 37,5 

29.

  Pázmány P. u. 17. II/14. 1,5 37,5 

30.

  Pázmány P. u. 17. II/15. 1,5 37,5 

31.

  Pázmány P. u. 17. II/16. 1,5 37,5 

32.

  Pázmány P. u. 17. II/17. 1,5 37,5 

33. 
Pázmány P. u. 17. II/18. 1,5 37,5 

34. 
Pázmány P. u. 17. III/19. 1,5 37,5 

35. 

 Pázmány P. u. 17. III/20. 1,5 37,5 

36. 
Pázmány P. u. 17. III/21. 1,5 37,5 

37. 
Pázmány P. u. 17. III/22. 1,5 37,5 

38. Pázmány P. u. 17. III/23. 1,5 37,5 
39. 

Pázmány P. u. 17. III/24. 1,5 37,5 
40.

  Pázmány P. u. 17. III/25. 1,5 37,5 

41.

  Pázmány P. u. 17. III/26. 1,5 37,5 

42.

  Pázmány P. u. 17. IV/27. 1,5 37,5 

43.

  Pázmány P. u. 17. IV/28. 1,5 37,5 

44.

  Pázmány P. u. 17. IV/29. 1,5 37,5 

45.

  Pázmány P. u. 17. IV/30. 1,5 37,5 

46.

  Pázmány P. u. 17. IV/31. 1,5 37,5 

47.

  Pázmány P. u. 17. IV/32. 1,5 37,5 

48.

  Pázmány P. u. 17. IV/33. 1,5 37,5 

49. 
Pázmány P. u. 17. IV/34. 1,5 37,5 

 



2/c. melléklet az 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelethez  

 

 A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT KEZELÉSÉBEN LÉVŐ 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK 

 

Sor- 

szám 
Intézmény neve 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Zalaegerszegi Gondozási Központ Kossuth L. u. 58-60. 1,5 62 

2 
Zalaegerszegi Gondozási Központ 

Idősek Otthona 
Gasparich M. u. 3. 1,5 47 

 
 

 

2/d. melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez  

 
 

A ZALAEGERSZEGI VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK GONDNOKSÁG 

KEZELÉSÉBEN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK 

 

Sor- 

szám 
Intézmény neve 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. 

Zalaegerszegi Városi 

Sportlétesítmények 

Gondnokság 

Ebergényi u. 45 (Lőtér) 2 52 

 
 
 
 
 

2/e. melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez  

 

 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI  HIVATALÁHOZ  

TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS 

 

 

Sor- 

szám 
Jogcím 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Házfelügyelői lakás Kossuth L. u. 17-19. 1,5 53 

 



2/f. melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez  
 

 

A LAKÁSKEZELÕ, ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. KEZELÉSÉBEN LÉVŐ 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK 

 

a) Műteremlakások 

 

Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Báthory u. 56. fsz. 2 + 3 fél 107 

2. Báthory u. 56. I. em.  3 83 

3. Báthory u. 56/A fsz. 1.  3 103 

4. Báthory u.  56/A. fsz. 2.  3 103 

5. Kazinczy u. 20. 2+fél 97 

 
 

b) Műterem jellegű lakások 

 

Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Tüttőssy u. 12. 1 34 

2. Tüttőssy u. 16. 1 34 

3. Tüttőssy u. 18. 1 34 

 
 

c) Kulturális célú lakás 

 

Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Landorhegyi út 32. 4/24. 2+2 74 

 
 



d) Felsőoktatási célú lakások 

 

Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Gasparich M. u. 26/A. B. III/12. 1 32 

2. Balatoni u. 3. VII/3. 2,5 60 

3. Mikes K. u. 6/C. III/12. 1,5 55 

 
e) Sportágazathoz tartozó lakások 

 
Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Hegyalja u. 35. II. 6. 2 53 

2. Cinke u. 6. fsz. 4. 2 54 

3. Göcseji u. 51. V/44. 2 48 

4. Göcseji u. 61/B. IV/13. 2 60 

5. Platán sor 38. II/3. 1 32 

6. Platán sor 38. III/3. 2,5 64 

 

f) Gyámügyi utógondozási célú lakások 

 

Sor- 

szám 

Cím 

(Zalaegerszeg) 

Szobaszám 

(db) 

Alapterület 

(m
2
) 

1. Kinizsi P. u. 103. II/8. 1,5 47 

2. Kinizsi P. u. 103. III/11. 1,5 47 

3. Kinizsi P. u. 105. III/9. 1,5 47 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

19/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló 25/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § 

(3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 

43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 132. § (4) 

bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló 25/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (2) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján a segélyt a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 10 éven belül 

betöltő személy esetén határozatlan időre, egyéb esetben a jogosultság kezdetétől 

számított 3 évre, a hónap utolsó napjáig lehet megállapítani. 

  A kérelemhez mellékelni kell a rehabilitációs hatóságnak a munkaképesség-csökkenés, 

vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági 

állásfoglalását, szakvéleményét, vagy komplex minősítését.” 

 

(2) Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 3 év lejártát követően akkor lehet 

továbbfolyósítani a rendszeres szociális segélyt, ha a  fenti szakhatósági állásfoglalás 

vagy szakvélemény 3 évnél nem régebbi keltezésű.” 

 

2. §     

 

Az R. 36. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester méltányossági ápolási díjat 

állapíthat meg az alábbi feltételek együttes fennállása esetén, ha 
a) az igénylő  

aa) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik,  

ab) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § 

(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott nagykorú hozzátartozó (továbbiakban: 

ápoló), aki 18. életévét betöltött tartós beteg személy (továbbiakban: ápolt) 

gondozását, ápolását végzi,  

ac) kora, egészségi állapota és fizikuma alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és 

ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására, 

ad) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-

át, és a 3. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott értékű vagyonnal nem 



rendelkeznek, 

b) az ápolt családjában (egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók között) a 

kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs, 

c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.” 

 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk.                                  Gyutai Csaba sk. 

jegyző                                            polgármester 

  



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

20/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, a Magyarország 

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

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

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

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

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

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

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

bekezdésében, 92. §-ában, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1) 

bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának 

egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és 10/A. § (3) 

bekezdésében, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 

CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket 

rendeli el: 

 

1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 65. § (1) 

bekezdése az alábbi x) ponttal egészül ki: 

„x)  Dönt a közgyűlés által jóváhagyott felújítási-pótlási terven belüli átcsoportosítás és a vis 

maior körülmények bekövetkezése esetén annak módosításáról.” 

 

2. § Az R. 2. mellékletében a Kormányzati funkció szövegrész helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 

 

„Kormányzati funkció 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

 általános igazgatási tevékenysége 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

 feladatok 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

042180 Állat-egészségügy 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” 

 

3. § Az R. 4. mellékletében a „40,74 m2” szövegrész helyébe az „58,74 m
2
” szövegrész lép. 

 

 



 

 

4. § Jelen rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 Dr. Kovács Gábor sk.         Gyutai Csaba sk. 

      jegyző           polgármester 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

21/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete  

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-

ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

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

ingatlanhasználóknál keletkező települési vegyes hulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési 

hulladék, és a házhoz menő lomtalanítás során a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, 

előkezelésére, kezelésére, hasznosítására és ártalmatlanítására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

(a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 

 

1. A közszolgáltatás tartalma 

 

2. § A közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki: 

 a) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a 

Közszolgáltató által biztosított, illetve az ingatlanhasználó tulajdonát képező gyűjtőedényben, 

vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátott települési vegyes hulladék átvételére, összegyűjtésére és rendszeres, 

illetve alkalmi elszállítására; 

 b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente 

egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított 

szállítóeszközén - történő összegyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; 

c) hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésére; 

 d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött és elszállított települési vegyes hulladék 

ártalmatlanítására, vagy ártalmatlanításra történő átadására; 

 e) a települési hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív gyűjtésére 

(a továbbiakban: elkülönített gyűjtés); 

 f) az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon képződött és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátására kihelyezett konténerek melletti illegális hulladékok felszámolására és a  

karácsonyfagyűjtésre. 

 

2. A közszolgáltatás hatálya 

 

3. § (1)  A közszolgáltatás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) A közszolgáltatás kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő 

valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.  

 

(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak 

összegyűjtésére feljogosított, és engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak történő 

átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.  

 

(4) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

teljesítésére kizárólagosan jogosult és kötelezett hulladékgazdálkodó (a továbbiakban: 

Közszolgáltató) a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.). A 



Közszolgáltató végzi a közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladékok átvételét, gyűjtését, 

elszállítását és gondoskodik az összegyűjtött települési hulladékok kezeléséről, vagy kezelésre 

történő átadásáról. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

 

4. § E rendelet alkalmazásában 

1. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták 

további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására 

szolgáló telephely. 

2. Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési 

szilárd, valamint a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett veszélyes hulladékok átvételére 

és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott zárt 

begyűjtőhely. 

3. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas, 

különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, 

lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló 

begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen 

megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást 

igénybe vevők részére. 

4. Ártalmatlanító hely: a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra 

létesített és az önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény. 

5. Hulladéklerakó telep (hulladéklerakó): műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést 

biztosító rendszerrel ellátott, a települési hulladék föld felszínén vagy földben történő 

ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége. 

6. Háztartás: emberek közös életvitele, amelyben közös gazdálkodással biztosítják életük 

fenntartását, így az étkezést, lakhatást, a tisztálkodást stb.; 

7. Peremterületi városrészek: Andráshida, Bazita, Becsali, Botfa, Csácsbozsok, Ebergény, 

Gógánhegy, Jánkahegy, Nekeresd, Neszele, Pózva, Ságod, Szenterzsébethegy, Vorhota és 

Zalabesenyő; Cserlap,  

8. Zártkerti ingatlan: mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi ingatlan. 

9. Használaton kívüli ingatlan: minden olyan ingatlan (lakás), amelyen az ingatlanhasználó legalább 

90 napig (és előre meghatározható ideig) megszakítás nélkül nem tartózkodik és az ingatlant más 

sem használja. 

10. Családi ház: az egylakásos ház, sorház és a legfeljebb négy lakásos lakóépület, minden egyéb      

lakóépület tömbház. 

 

II. fejezet 

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

4. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 

5. § (1)  A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 

szerint - a környezet védelmére vonatkozó szabályok megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére 

köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól: 

 

 a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa rendelkezésre bocsátott, illetve az 

ingatlanhasználó tulajdonát képező gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék összegyűjtése 

és elszállítása, 

b) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, illetve az 

államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására létrehozott költségvetési szerv 

területén elhelyezett, továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott 



szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben elkülönítetten 

gyűjtött települési hulladék, összegyűjtése és elszállítása, 

c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon gyűjtött és a 

Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék évente 

egyszeri – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő összegyűjtése, 

illetve átvétele és elszállítása, valamint karácsonyfa összegyűjtése és elszállítása, 

 d) hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, 

 e) az a) pontban foglaltak szerint átvett, összegyűjtött és elszállított települési hulladék 

ártalmatlanítása vagy ártalmatlanításra történő átadása, illetve a b) pontban foglaltak szerint 

elkülönítetten összegyűjtött hulladék nem újrahasznosítható részének lerakással történő 

ártalmatlanítása, vagy ártalmatlanításra történő átadása, 

 f) a b) pontban foglaltak szerint elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítható részének 

előkezelése, hasznosítása, vagy előkezelőnek, hasznosítónak történő átadása. 

 

(2) A Közszolgáltató a hulladékról szóló törvényben foglaltak szerint köteles eleget tenni 

adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.   

 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a közszolgáltatás teljesítésére, 

valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt vehet igénybe Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének előzetes egyetértésével.  

 

(4) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége (hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kezelése) 

ellátására teljes körűen igénybe vehet alvállalkozót (teljesítési segédet). Jelen rendelet 

Közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezései a Közszolgáltató alvállalkozójára (teljesítési segédjére) 

is kötelező érvényűek, akinek tevékenységéért a Közszolgáltató teljes felelősséggel tartozik.  

 

 

5. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 

 

6. § (1) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége hogy:  

a) a települési hulladékok gyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződést aláírja, és a közszolgáltatás igénybevételéért a külön jogszabályban meghatározott 

díjat fizesse, 

b) a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse, 

 c) a rendelet mellékletében felsorolt hulladékgyűjtő szigeteken, hulladékgyűjtő udvarokon 

elhelyezett edényzetekben, valamint házhoz menő elkülönített, hulladékgyűjtés esetén az erre 

rendszeresített gyűjtőedényben, vagy zsákban a külön gyűjtendő hulladékát a melléklet 

szerinti megosztásban elhelyezze, 

d) természetes személy esetén a nála keletkező veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a 

hulladékudvar üzemeltetőjének átadja, 

e) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben feljogosított 

hulladékgazdálkodónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,  

f) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék 

mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város 

természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a 

közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

g) az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hulladékot ne 

 bocsásson ki. 

 

(2) Az ingatlanhasználót nem terheli a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége az olyan 

beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék nem 

keletkezik. 

 



(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a telephelyén a tevékenysége során keletkező települési 

hulladékot köteles elkülönítve gyűjteni a telephelyén a tevékenysége során keletkező nem 

települési hulladékoktól. A keletkezett vegyes települési hulladékot a szervezett közszolgáltatás 

keretein belül köteles átadni a Közszolgáltató részére. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 

tevékenységét az általa lakóingatlanként használt ingatlanban folytatja és a természetes személyek 

részére végzett közszolgáltatás keretében is gyűjteni tudja a keletkező vegyes települési hulladékát, 

nem köteles külön igénybe venni a közszolgáltatást gazdálkodó szervezetként is. 

 

(4) Az ingatlan használója köteles a Közszolgáltatónak – a tény bekövetkeztétől számított 15 napon 

belül – bejelenteni, ha tulajdonos, bérlő vagy használó személyének változása vagy egyéb ok miatt 

a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentéshez a lakcímkártya bemutatása 

illetve amennyiben a változás átvezetése nem történt meg, az adásvételi szerződés vagy tulajdoni 

lap, bérleti szerződés másolata szükséges. A bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon 

keletkező rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet 

űrtartalma meghatározása érdekében: 

a) az ingatlanon lakók (állandó vagy tartózkodási címmel rendelkezők) számát, 

b) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát. 

 

 

6. A természetes személy ingatlanhasználóval, illetve társasházakkal megkötendő 

közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 

 

7. § (1) A szerződésben meg kell jelölni: 

a) a szerződő fél nevét, születési helyét, és idejét, anyja nevét, lakcímét, a közszolgáltatás 

igénybevételének jogcímét (ingatlantulajdonos, ingatlanbérlő, ingatlanhasználó), a 

bankszámlaszámmal rendelkező társasházak esetén a bankszámlaszámot,  

b) a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, vagy annak hiányában a helyrajzi számát, 

c)  a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 

d) a teljesítés helyét és módját, 

e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,  

f) a gyűjtőedények térfogatát és darabszámát, használatának jogcímét és módját, 

g) a szerződéskötés időpontjában hatályos közszolgáltatási díjat, 

h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, 

i) a szerződés módosításának feltételeit, 

j) az irányadó jogszabályok meghatározását, 

k) szerződés megszűnésének eseteit, 

l) a 110-120 literesnél kisebb űrtartalmú edény alkalmazása esetén a jogosultság elvesztésének 

következményeit. 

m) ingatlanbérlő esetén az ingatlantulajdonos felelősségvállalási nyilatkozatát. 

 

(2) A kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló közszolgáltatási szerződés megszűnésének 

esetei: 

a) a közszolgáltatással érintett beépített ingatlan beépítetlenné válik, és az ingatlanon hulladék 

nem keletkezik, 

b) megszűnik a közszolgáltatási szerződés és a díjfizetési kötelezettség, amennyiben az ingatlan 

lakatlanná válik (az ingatlanon sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel rendelkező személy 

nincs bejelentkezve, illetve azon semmilyen módon, jogcímen nem tartózkodik senki), és 

azon hulladék nem keletkezik. 

 

7. A nem természetes személyekkel és költségvetési szervekkel megkötendő szerződés egyes 

tartalmi elemei 

 

8. § (1) A gazdálkodó szervezet, vagy költségvetési szerv a kötelező közszolgáltatás igénybevételi 

kötelezettsége teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli közszolgáltatási szerződést köt. 

 



(2) A szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó 

szervezetet cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot és a 

bankszámlaszámot is feltüntetve. 

 

(3) A szerződésben meg kell jelölni: 

a) a szerződő felek nevét, címét, cégjegyzék, vagy egyéb nyilvántartási számát, illetve 

amennyiben tevékenysége a jogszabályok alapján működési engedélyhez kötött, akkor a 

működési engedélyének a számát, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 

 c) a teljesítés helyét és módját, 

d) ha nem saját tulajdonú az edényzet, a Közszolgáltató által az ingatlanhasználó rendelkezésére 

bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, 

e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, 

f) nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módját, 

g) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi. 

 

(4) A szerződésben rendelkezni kell: 

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról, 

b) a szerződéskötéskor hatályos közszolgáltatási díjról, 

c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, 

d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 

e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról, 

f) szerződés megszűnése eseteiről. 

 

(5) A gazdálkodó szervezet és költségvetési szerv a szerződést – kizárólag írásban, 30 napos 

határidővel - akkor mondhatja fel, ha Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén 

megszűnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésben a települési vegyes hulladéka keletkezett, 

és amennyiben ezt a Közszolgáltató felé hitelt érdemlően igazolja.  

 

8. A közszolgáltatás igénybevételének, ellátásának módja és feltételei 

 

9. § (1)  Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az 

ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles 

értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni, amely nap a jogviszony kezdő időpontja, 

illetve a közszolgáltatás megkezdését megelőzően elvégzett előzetes értesítés esetén az a nap, 

amelyre vonatkozóan a közszolgáltatatás indulását meghirdette. 

 

(3) Az ingatlanhasználó köteles az értesítés és felajánlás alapján a közszolgáltatási szerződést aláírni. 

A közszolgáltatási szerződés aláírásának jogszerűtlen megtagadása esetén is köteles az 

ingatlanhasználó a kötelező közszolgáltatás igénybevételére, és 1 db 110-120 literes gyűjtőedényt 

és a szállítási gyakoriságot is figyelembe vevő közszolgáltatási díj megfizetésére. Amennyiben a 

közszolgáltatási szerződés aláírását jogszerűtlenül megtagadó ingatlanhasználó ingatlanán a 110-

120 literes edényméretet meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik, a Közszolgáltató jogosult a 

tényleges mennyiségnek megfelelő közszolgáltatási díjról számlát kibocsátani az ingatlanhasználó 

felé.  

 

(4) Családi házaknál lakásonként, ahol az egy háztartásban lakók száma nem haladja meg a két főt 

legalább 50-60 l-es, három fő esetén legalább 80 l-es, négy vagy azt meghaladó létszám esetén 

legalább 110-120 l-es űrméretű edényzetnek megfelelő díjat kell fizetni. Az 50-80 l-es 

gyűjtőedényre vonatkozó szerződés az ügyfél igénybejelentése alapján köthető. Az 

ingatlanhasználó az 50-60 literes és a 80 literes edényzetre vonatkozó közszolgáltatási szerződés 



hatálya alatt az ingatlan tekintetében újabb edény használatára vonatkozóan a Közszolgáltatóval 

megállapodást nem köthet. Az 50-60 literes és 80 literes edény használatára közszolgáltatási 

szerződést kötött ingatlanhasználók az 50-60 literes és 80 literes edény díjának fizetése mellett 

2014. december 31-ig jogosultak használni maximum 1 db meglévő, 110 vagy 120 literes 

űrméretű edényüket. 

 

(5) Természetes személy ingatlanhasználó esetében az 50-60 literes és 80 literes gyűjtőedényre 

vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a közszolgáltatási szerződés megkötése, 

melynek jogosultságát a Közszolgáltató a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján állapítja 

meg. 

 

(6) Az 50-60 literes és 80 literes edény használatára szóló közszolgáltatási szerződés hatálya alatt az 

ingatlanhasználó a jogosultság megszűnését 15 napon belül köteles jelenteni a Közszolgáltató 

részére. Az 50-60 és 80 literes edény használatára szóló jogosultság megszűnése esetén az 

ingatlanhasználó köteles minimum a 110-120 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási 

díjat megfizetni. 

 

(7) A közszolgáltatási díj megfizetésére kötelezett családi házas ingatlanhasználó, a közszolgáltatási 

díj tartozásának időtartama alatt a 12. § (2) szerinti edénytérfogatnál nagyobb edény használatára 

közszolgáltatási szerződést nem köthet, ennél az edényméretnél nagyobb mértékű szolgáltatást a 

Közszolgáltató nem köteles elvégezni. 

 

(8) A lakók létszámába beletartoznak a zalaegerszegi állandó lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők 

is. A jogosultság megállapításánál az ingatlanba bejelentkezett állandó lakókat minden esetben 

teljes létszámmal kell figyelembe venni.  

 

(9) Az ingatlanba bejelentkezett, és az ingatlant tartózkodási helyként használó lakókat akkor nem kell 

figyelembe venni a lakók létszámába, ha a lakó a Közszolgáltató részére igazolást nyújt be arról, 

hogy egy másik lakóingatlan tekintetében (ahol állandó lakó, vagy ideiglenes tartózkodási hellyel 

rendelkezik) a közszolgáltatási díjat már megfizette, vagy közvetlenül, vagy beletartozik abba a 

létszámba, amely után megfizetésre kerül.  

 Az igazolást kiállíthatja: 

 - az adott település Közszolgáltatója, amennyiben az ingatlan (családi ház, vagy társasház) 

használók a hulladékgazdálkodási díjat közvetlenül fizetik a Közszolgáltatónak,  

 - társasházi lakóingatlan esetében a közös képviseletet ellátó személy vagy szervezet, továbbá  

 - bentlakásos intézmény esetében az üzemeltető/fenntartó, amennyiben részükre a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj közös költségként vagy lakbérként kerül megtérítésre. 

Az igazolást abban az esetben kell beszerezni, ha az állandó lakóhellyel rendelkezők az 50 literes 

és a 80 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazására nem lennének 

jogosultak, illetve ha a társasházaknál a 12. § (2) alapján megállapított, minimálisan használható 

edénytérfogat mértékét az igazolás megléte befolyásolja. 

 

(10) Abban az esetben, ha a lakóingatlanban azonos házszám alatt több háztartás is található, és a 

jogosultság a háztartásonkénti önálló házszám hiányában a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásból nem állapítható meg a jogosultság igazolásához (pl. önálló házszám 

igénylése ügyében) a kérelmezőnek kell eljárnia.  

 

(11) Társasházakat érintő létszámváltozás esetén, a 12. § (2) bekezdése figyelembe vételével a 

hulladék gyűjtésére kihelyezett edényzetek méretét vagy darabszámát befolyásoló kérelem 

jogosultságát a Közszolgáltató a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján állapítja meg. 

 

10. § (1) A települési vegyes hulladékot a Közszolgáltató köteles rendszeresen, Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város közigazgatási területén található tömbházaktól heti két alkalommal, egyéb 

lakóterületeken heti egy alkalommal az ingatlanhasználóktól elszállítani. 

 



(2) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlanhasználónak 

többlet települési vegyes hulladéka keletkezik a Közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra 

rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el. A zsák díja közszolgáltatási díjnak minősül. 

 

(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel 6 és este 11 óra 

között végzi. A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (jogszabályban nem szabályozott, 

vagy jogszabályi minimum követelménynél sűrűbb gyakoriságot, szállítás napját, időpontját, 

útvonalát) az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a 

Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználót a 9. § (2) bekezdése szerint értesíti. A 

hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 

Közszolgáltató az ingatlanhasználót– a változás bekövetkezése előtt – köteles értesíteni. A 

gyűjtőszigetes elkülönített hulladékszállítás rendjével kapcsolatban a Közszolgáltatónak nincs 

értesítési kötelezettsége.  

 

9. A hulladékszállításra vonatkozó egyéb rendelkezések 

 

11. § (1)  Ha a Közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep, vagy munkaszüneti 

napra esik, a hulladék elszállítására a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság 

megtartásával - a lakosság előzetes tájékoztatása mellett - a Közszolgáltató által megjelölt 

időpontban kerül sor. 

 

(2) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak az 

ingatlanra vonatkozó következő szállítási napon kerül sor. Az ingatlanhasználó hibájából 

elmaradó gyűjtőedényzet ürítés a közszolgáltatás végzése után kiállított számla összegét nem 

befolyásolja. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a 

Közszolgáltatótól.  

 

(3) Ha a vegyes hulladékot, vagy a lomhulladékot Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az 

előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása a 

Közszolgáltatónak felróható ok miatt történik, akkor a Közszolgáltató köteles többletdíjazás 

igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni 

kell.  

 

(4) Ha a vegyes hulladékot a Közszolgáltató tőle független vis maiornak számító okok (pl. 

közlekedésre nem alkalmas útviszonyok) miatt nem tudja elszállítani, akkor a következő szállítási 

nappal bezáróan kell a hulladékszállítást elvégeznie. Ilyen esetben az ingatlanhasználóval a 

szállítás kimaradása miatt felhalmozódott hulladékot a Közszolgáltatónak akkor is el kell 

szállítani, ha nem a 12. § szerinti gyűjtőedényben kerül kihelyezésre. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles írásban, vagy telefonon három nappal korábban bejelenteni a 

Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó 

mennyiségű hulladék keletkezése várható. Amennyiben az ingatlanhasználó nem tud nagyobb 

gyűjtőedényt, vagy egyéb gyűjtőeszközt rendelkezésre bocsátani, bejelentése alapján a 

Közszolgáltató köteles az egyeztetett időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének 

megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további 

gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó 

rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlanhasználó pedig a 

többletszolgáltatás díját megfizetni. A Közszolgáltató a gyűjtőeszköz rendelkezésre bocsátási 

kötelezettsége megszűnik az ingatlanhasználó irányába, ha az ingatlanhasználó a díjfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget. 

 

(6) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg 

az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére 

rendszeresített, a Közszolgáltató, vagy alvállalkozója (teljesítési segédje) cégemblémájával jelölt 



zsákba kihelyezett hulladék elszállítására. A többletdíjat a használó a hulladékgyűjtő zsák 

megvásárlásával fizeti meg.  

 

(7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg 

az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (5) bekezdésben írt 

bejelentési kötelezettségét, és/vagy az ingatlanhasználó a hulladékot nem a szabványosított 

gyűjtőedényben, zsákban gyűjti, a Közszolgáltató nem köteles az így átadott, illetőleg a 

gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítására.  

 

(8) Amennyiben az ingatlan elhelyezkedése és az útviszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan 

hulladékgyűjtő járművel történő megközelítését, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval kötött 

külön írásbeli megállapodás alapján a kötelező közszolgáltatásnak a Közszolgáltató vagy 

alvállalkozója (teljesítési segédje) cégemblémájával jelölt zsák megvásárlásával tehet eleget. 

Ilyen esetben a cégemblémával jelölt zsákot az ingatlanhasználónak kell eljuttatnia a 

Közszolgáltató által hulladékgyűjtő járművel megközelíthetőnek nyilvánított helyszínre. 

 

(9) Az ingatlanhasználó negyedévente minimum olyan darabszámú zsák vásárlására kötelezett, 

amely mennyiségű zsák tárolókapacitása azonos az ingatlanhasználó részére a rendelet által 

megállapított minimálisan igénybe vehető gyűjtőedény negyedéves időszak alatt elvégzett 

ürítéseinek összesített térfogatával. Az ingatlanhasználó a zsákokat legalább negyedévente előre, 

a naptári negyedév első napjáig köteles megvásárolni. A zsák megvásárlásának elmulasztása 

esetén a Közszolgáltató jogosult a 9. § (3) szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlát 

kiállítani. 

 

10. Hulladékgyűjtő edényzet  

 

12. § (1) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 

hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és 

ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó tulajdonát képező, 

vagy a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni.  

 

(2) Lakóingatlan esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti 

időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de legkevesebb 25 liter/fő/hét 

hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. 

 

(3) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő hulladékmennyiséget 

vagy adatot közöl, - ideértve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára 

vonatkozó adatot is,- és e miatt a hulladék mennyisége rendszeresen legalább egy hónapon 

keresztül meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult - a köztisztaság 

biztosítása érdekében - az ingatlanhasználót felhívni, hogy haladéktalanul gondoskodjon nagyobb 

gyűjtőedényzet rendelkezésre bocsátásáról. Amennyiben az ingatlanhasználó a felhívás 

átvételétől számított 15 napon belül nem gondoskodik a megfelelő méretű edényzet rendelkezésre 

bocsátásáról, Közszolgáltató jogosult a kötelezettségét elmulasztó ingatlanhasználó egyidejű 

értesítése mellett, a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényt kihelyezni és 

a kihelyezést követően a nagyobb űrtartalmú edényzet után számlázni a díjat, mindaddig, míg a 

keletkező hulladékmennyiséget figyelembe véve a nagyobb űrtartalmú edényzet szükséges. 

 

(4) A kötelező közszolgáltatás során használható, a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

típusú gyűjtőedények mérete: 

- 50 literes (DIN) műanyag 

- 60 literes (DIN) műanyag 

- 80 literes (DIN) műanyag 

- 110 literes (DIN) műanyag vagy horganyzott alumínium 

- 120 literes (DIN) műanyag, kerekes 



- 240 literes (DIN) műanyag, kerekes 

- 770 literes (DIN) műanyag vagy horganyzott alumínium 

- 1100 literes (DIN) műanyag vagy horganyzott alumínium 

- 4,2 m3-es fém. 

 

11. A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével 

kapcsolatos kötelezettségek  

 

13. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, 

valamint környezetük tisztán tartásáról. A Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott 

gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy – a Közszolgáltató 

gondatlanul végzett edényürítésén kívüli okból bekövetkező – sérülése, megsemmisülése miatt 

keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a rendeletben írt 

módon átvette, vagy a Közszolgáltató a gyűjtőedényét a 12. § (3) bekezdésének megfelelően 

lecserélte.  

 

(2) A Közszolgáltató által az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt 

gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó 

bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. Az ingatlanhasználó tulajdonát képező 

gyűjtőedény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról – beleértve a 

környezetszennyezés megakadályozását is – az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

 

(3) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlanhasználó - a képződő hulladék 

mennyiségének és az ürítés gyakoriságának figyelembevételével - közösen is használhatja a 

következő esetekben:  

 a) társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek által használt ingatlanokon, 

 b) ha egy ingatlanon több egyéni, vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete működik, 

és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban így állapodott meg.  

 

(4) Gyűjtőedényzetet a (3) bekezdés a) és b) pontjaiban felsorolt ingatlanhasználók közösen nem 

használhatnak. Amennyiben a gazdálkodó szervezet székhelye illetve telephelye tömbházban van, 

köteles a természetes személy részére kihelyezett gyűjtőedénytől eltérő edényt használni és a 

Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni, valamint a közszolgáltatási díjat közvetlenül a 

Közszolgáltató részére megfizetni. 

 

(5) A gazdálkodó szervezet akkor jogosult a kötelező közszolgáltatás igénybevételére a 

Közszolgáltató által forgalmazott cégemblémával jelölt zsák vásárlásával, ha a gazdálkodó 

szervezet hulladéka olyan tömbházban keletkezik, ahol bizonyíthatóan nem adottak a gazdálkodó 

szervezet önálló gyűjtőedény használatának feltételei. 

 

(6) Az ingatlanhasználó köteles az átvett, vagy saját tulajdonú gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása 

céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző 

gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan 

engedélyezett elhelyezést. A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek 

kivételével – a szállítás napján reggel 6 óráig kell kihelyezni a közterületre. Az ingatlanhasználó 

kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az edényzet tárolási helyre 

történő visszahelyezése. 

 

(7) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőedényzet tárolási helyéről az ürítésre való átadásának helyére 

történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a 

Közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján határozza meg a 

többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét. 

 

(8) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének 

elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell 



elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 

akadályozza. A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan használója, míg a 

szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék gyűjtése, elszállítása során a 

közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet 

megtisztítani és fertőtleníteni. 

Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedényzet 

kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- 

és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles.  

 

(9) Tilos a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, válogatása (guberálás)a közterület 

szennyezése. 

 

(10) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 

egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(11) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt - kivéve a Közszolgáltató által társasházaknál, vagy 

gazdálkodó szervezeteknél közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzeteket, valamint a 

Közszolgáltató által közterületen elhelyezett, 3 m3, vagy annál nagyobb konténereket, melyekből 

rendszeres hulladékszállítás történik - az ingatlanán belül köteles elhelyezni. 

 

(12) Gyűjtőedényt - kivéve a Közszolgáltató által társasházaknál vagy gazdálkodó szervezeteknél 

közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzeteket, valamint a Közszolgáltató által 

közterületen elhelyezett, 3 m3 vagy annál nagyobb konténereket, melyekből rendszeres 

hulladékszállítás történik - közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag az 

önkormányzat külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések 

megtartásával lehet. Az úszótelken kialakított ingatlanok használói jogosultak a konténerek 

Közszolgáltató révén közterületen történő elhelyezésre, az annak elhelyezésére szolgáló általában 

az erre a célra kiépített helyen.  

 

(13) Az ingatlanhasználó köteles a közterületen tárolt konténer elhelyezésére saját költségén szilárd 

burkolatot és az Ady u. - Göcseji u. - Csány tér - Hunyadi u. - Kosztolányi u. - Batthyány u. - 

Deák tér - Sütő u. - Kazinczy tér által határolt belvárosi részen esztétikus városképbe illő takarást 

(építmény vagy növényzet) kialakítani az önkormányzat külön rendeleteiben szabályozott 

rendelkezések megtartásával.  

 

(14) Családi házas övezetben az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan jól látható 

azonosítószámmal nem rendelkezik, köteles az általa használt hulladéktároló edényen a 

Közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzített házszámot, vagy helyrajzi 

számot feltüntetni. Közszolgáltatási szerződés hiányában elsődlegesen a házszámot, házszámmal 

nem rendelkező ingatlanok esetében a helyrajzi számot kell feltüntetni. 

 

(15) A gazdálkodó szervezet, amennyiben a hulladéktároló edény elhelyezéséből nem azonosítható a 

székhelye, illetve telephelye, illetve az edény más közszolgáltatást igénybe vevő gyűjtőedényével 

együtt kerül elhelyezésre, köteles az általa használt hulladéktároló edényen a Közszolgáltatóval 

megkötött szerződésben rögzített cégnevet feltüntetni.  

 

(16) A Közszolgáltató a nem azonosítható, ingatlanhasználóhoz nem köthető gyűjtőedényzet ürítését 

az azonosítás megtörténtéig nem köteles elvégezni. A Közszolgáltató az általa forgalmazott 

cégemblémával megjelölt zsákot a vegyes hulladék gyűjtési útvonalán köteles átvenni akkor is, ha 

a zsák a kihelyezés helyszínén ingatlanhasználóhoz nem köthető. 

 

14. § (1) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítésről az 

ingatlan használója köteles gondoskodni. A Közszolgáltató által közterületen elhelyezett, illetve 

az ingatlanhasználónak használatba adott 770, 1100 és 4200 literes gyűjtőedények évi kétszeri 



(melynek költségeit az edényzet használati illetve bérleti díjában érvényesíti) tisztításáról, 

mosásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 

 

(2) A Közszolgáltató olyan mértékű hulladékot köteles az ingatlanhasználótól átvenni, amely az 

ingatlanhasználó által előfizetett számú és nagyságú szabványos gyűjtőedény lecsukott 

állapotában elfér, az ezt meghaladó mennyiségű hulladékot a Közszolgáltató nem köteles átvenni.  

 

(3) A gyűjtőedényzetben tilos minden olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzet a 

szállítóeszköz, a hulladékkezelő telephely műszaki állapotát, vagy a gyűjtést, szállítást, 

hulladékkezelést végző személyzet testi épségét vagy életét veszélyezteti, illetve az ürítést 

lehetetlenné teszi.  

 

(4) Tilos a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe belehelyezni az elkülönítetten 

gyűjthető hulladékokat. 

 

15. § (1) A települési hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és 

kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító 

célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. 

Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület 

szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 

gondoskodni. 

 

(2) A Közszolgáltató a települési vegyes hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően 

hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel, vagy ártalmatlanítást végző részére történő 

átadással gondoskodik. A települési hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását az Önkormányzat 

tulajdonában álló Zalaegerszeg 0182/13 hrsz-ú ingatlanon lévő létesítményt üzemeltető Zala- 

Depo Kft. végzi.  

 

12. A zártkerti ingatlanokra vonatkozó rendelkezések 

 

16.§ (1) A zártkerti ingatlanhasználók jogosultak a 12. §-tól eltérően a hulladékgazdálkodási 

kötelezettségüket a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán beszerezhető hulladékszállításra alkalmas 

zsák megvásárlásával teljesíteni. 

 

(2) A zártkerti ingatlanhasználó az ingatlan helyrajzi számának Közszolgáltatónak történő írásbeli 

bejelentése mellett, annyi zsákot köteles megvásárolni, amennyi a keletkező hulladék gyűjtéséhez 

elégséges. 

 

(3) Az a zártkerti ingatlanhasználó, aki adott zártkerti ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkezik, 

nem jogosult az (1) bekezdést alkalmazni, kivéve a 11. § (8) bekezdésben meghatározott eseteket. 

 

13. Az üdülőingatlanokra vonatkozó rendelkezések  

 

17. § (1) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a Közszolgáltató minden év április 1-től 

szeptember 30-ig terjedő időszakban végzi a hulladékszállítást és a közszolgáltatás díját tartalmazó 

számlát is ezen időszakra állítja ki. Amennyiben ezen időszakon kívül az üdülő ingatlan előtt 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az 

ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az 

ingatlanhasználó pedig - kivéve amennyiben a hulladék elhelyezése a Közszolgáltató által 

forgalmazott zsákban történik - köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó - amennyiben az üdülőként nyilvántartott ingatlanban nem az (1) bekezdésben 

meghatározott időszakban tartózkodik - a Közszolgáltató felé írásban nyilatkozhat a közszolgáltatás 

igénybevételének évente legalább két naptári negyedévet elérő általa választott időszakáról. 

 



(3) Az az ingatlanhasználó, aki az üdülőként nyilvántartott ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkezik, 

nem jogosult az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak alkalmazására. 

 

 

14. A közszolgáltatás szüneteltetése 

 

18. § (1) A használaton kívüli ingatlan esetében a közszolgáltatás igénybevétele és a díjfizetés alól 

mentesség (a továbbiakban: szüneteltetés) adható az alábbi együttes feltételek mellett: 

a) a szüneteltetés az ingatlanhasználó előzetes írásbeli kérelme alapján kezdeményezhető, 

legkorábban a kérelem beérkezését követő hónap első napjától,  

b) szüneteltetés évente legfeljebb 6 hónap időtartamra kérhető, amennyiben az ingatlanhasználó a 

közszolgáltatással összefüggő díjhátralékkal nem rendelkezik. 

 

(2) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó 

ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

(3) Amennyiben a szüneteltetéssel érintett ingatlan esetében a szüneteltetés időtartama alatt 

közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a szüneteltetés semmissé válik, és az 

ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az 

ingatlanhasználó pedig köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni. 

 

(4) Folyamatos, illetve rendszeres szüneteltetés esetén a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetéssel 

érintett ingatlan használaton kívüliségét közszolgáltatási (víz- és csatornaszolgáltatásra és 

áramfogyasztásra) vonatkozó számlák bekérésével ellenőrizni.  

 

(5) Amennyiben az ingatlanhasználó jogszerűtlenül kérelmezte illetve vette igénybe a szüneteltetést, a 

Közszolgáltató jogosult visszamenőleg az elmaradt hulladékszállítási díjat egyösszegben 

kiszámlázni és egyéb pótlólagos költségeit érvényesíteni. 

 

(6) Indokolt esetben (pl.: kórházi ápolás stb) az ingatlanhasználó az akadályoztatás igazolásával 

méltányosságból előzetes bejelentés nélkül is kérheti a közszolgáltatási díjfizetés alóli felmentését 

az általa igazolt időszakra vonatkozóan. Az akadályoztatást annak megszűnése után legkésőbb 15 

napon belül be kell jelenteni.  

 

(7) A szüneteltetés szabályai nem alkalmazhatóak – háztartásonként egyedi edényhasználattal és 

egyedi díjfizetéssel nem rendelkező - társasházi ingatlanok esetében. 

 

15. A lomtalanítás alá tartozó lomhulladékra vonatkozó rendelkezések 

 
19. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente 

egy alkalommal – természetes személyek felé külön díj felszámítása nélkül – az Önkormányzat 

térítése ellenében gondoskodik.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatást a Közszolgáltató családi házas ingatlanoknál, 

illetve a háztartásonként egyedi edényhasználattal és egyedi díjfizetéssel rendelkező 

társasházaknál az önkormányzattal egyeztetett ütemezésben, városrészenként, lakossági 

igénybejelentés alapján végzi. A lomtalanítási igénybejelentéseket a Közszolgáltató az általa 

felkínált átvételi napokra fogadja el.  

 

(3) A lomhulladékot az ingatlannak a közúthoz legközelebb eső részén – amennyiben kerítéssel 

korlátolt területtel is rendelkezik, akkor – a kerítésen belül kell elhelyezni. A lomhulladékot az 

ingatlanhasználó a hulladékhasznosítás elősegítése érdekében köteles a Közszolgáltató által 

megadott anyagfajták szerint elkülönítve átadni. Lomtalanítás során közterületre kihelyezni csak a 

– Közszolgáltató által meghatározott méretűre aprított és kötegelt – fás szárú növényi hulladékokat 

szabad.  



 

(4) A városrészek aktuális lomtalanítási időpontjáról a lakosságot az önkormányzat a helyi sajtó útján 

tájékoztatja. 

 

(5) A lomtalanítási hulladékot a (2) bekezdésbe nem tartozó társasházak esetében igénybejelentés 

alapján a Közszolgáltató által e célra legalább 24 órás időtartamra kihelyezett gyűjtőkonténerben 

kell elhelyezni. 

 

(6) A társasházi közös képviselő részéről érkező lomtalanítási igénybejelentést a Közszolgáltató az 

általa felkínált konténerkiszállítási időpontra fogadja el. A lomtalanítás céljára biztosított 

konténerben elhelyezett hulladék a Közszolgáltató tulajdonát képezi.  

 

(7) A lomtalanítás igénybevételére való jogát az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a 

hulladékgazdálkodási díjat a Közszolgáltató részére megfizette. 

 

16. Lakossági veszélyes hulladékok és építési-bontási hulladékok gyűjtése és szállítása  

 

 

20. § A természetes személyek háztartásban keletkező veszélyes hulladékot és építési-bontási 

hulladékot - mennyiségi korlátozás mellett- a hulladékudvarban adhatják le.  

 

17. Karácsonyfa gyűjtése 

 

 

21. § A Közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a természetes személyek által használt 

gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat a természetes személyek számára külön díj 

felszámolása nélkül önkormányzati költségtérítés ellenében szállítja el.  

 

18. Az elkülönített települési hulladék gyűjtése 

 
22. § (1) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára 

kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvarokon a hulladékfajta szerinti elkülönítésére 

szolgáló gyűjtőedényben, valamint házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés esetén az erre 

rendszeresített gyűjtőedényben vagy zsákban köteles elhelyezni.  

 

(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő 

szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen – a Közszolgáltató 

előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a 

környezetet ne szennyezze. 

 

(3) A hulladékgyűjtő szigeteken, udvarokon, költségvetési szervek területén elhelyezett 

gyűjtőedényekben, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés esetén az erre rendszeresített 

gyűjtőedényben, vagy zsákban kizárólag az azokon lévő feliratoknak megfelelő anyagú 

hulladékokat szabad elhelyezni. 

 

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 

elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a 

gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az 

önkormányzat gondoskodik. A gyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt - jelöléssel 

piktogrammal, más színnel, felirattal stb.) vagy speciális kialakítással (más alakú, színű edény) - 

meg kell különböztetni az egyéb gyűjtőedénytől. 

 

(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a gyűjtőszigetek 

használatának rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást adni az 

ingatlanhasználóknak. 



 

(6) A Közszolgáltatón kívül természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy 

számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtő edényekben és zsákokban elhelyezett 

hulladék eltávolítása, ezen anyagok tulajdonosa a Közszolgáltató. 

 

19. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

23. § (1)  A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles 

gondoskodni a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok biztonságáról. Az adatokat védeni 

köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, 

illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.  

 

(2)  A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatást 

igénybevevő azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt 

ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 

kedvezmények érvényesítésére, közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel. A 

Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásból történő lekérésére igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül jogosult. 

 

(3)  A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatás ellátására 

bevont alvállalkozója (teljesítési segédje) részére olyan mértékben adhatja át, amely mértékben az 

alvállalkozó feladatellátásához feltétlenül szükséges. Az alvállalkozó köteles az adatok kezelése 

és felhasználása során a rendelet előírásait betartani.  

 

(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat 

nyilvánosságra hozatalára. 

 

20. A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 

 

24. § (1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben 

foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

 

(2)  Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt 

bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles 

megfizetni. 

 

(3) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személyek a hulladékszállítás díját 

negyedévente, a nem természetes személyek a Közszolgáltatóval kötött szerződés alapján havonta 

vagy negyedévente számla ellenében kötelesek utólag megfizetni.  

 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást 

felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 

(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan 

ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési nappal 

bezárólag pótolta a mulasztását, vagy az ingatlanhasználó mulasztása állapítható meg. 

 

 



III. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

21. Hatályba léptető rendelkezések  

 

 

25. § (1) Jelen rendelet 2014. július 01. napján lép hatályba. 
 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 24/2005. 

(VI.17.) sz. önkormányzati rendelet, a 44/2005. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet, a 10/2008. 

(III.21.) sz. önkormányzati rendelet, a 42/2008. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelet, az 50/2009. 

(XI.27.) sz. önkormányzati rendelet, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjairól szóló 48/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete 

és az azt módosító 48/2005. (XI.25.) sz. önkormányzati rendelet, a 48/2006. (XI.24.) sz. 

önkormányzati rendelet, a 49/2007. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet, a 41/2008. (XI.28.) sz. 

önkormányzati rendelet, a 49/2009. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelet. 
 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 

 



Melléklet a 21/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

1. Elkülönítetten gyűjtendő anyagfajták, hulladékjelleg: 

 

- műanyag 

- papír 

- üveg 

- fém 

- fa és zöld hulladék 

- lim-lom 

- építési és bontási hulladék 

- elektronikai hulladék 

- veszélyes hulladék 

- biohulladék 

 

Az egyes anyagfajtákon belül az összetételre (pl. fém esetében alumínium, vas stb.; műanyag esetében 

etilén, PVC stb.), illetve termékre vonatkozó konkrét kikötéseket a Közszolgáltató az aktuális 

hasznosíthatósági lehetőségek alapján határozza meg. 

Az elkülönített gyűjtésre alkalmas anyagok, termékek megnevezését a Közszolgáltató a rendszeresített 

közterületi konténeren feltünteti. 

 

2. Gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok: 

 

 

 Helyszín 

1 Alkotmány u. 6 

2 Alsóerdei u. 5. 

3 Apáczai tér 1-3. 

4 Apáczai tér 6. 

5 Arany J. u. 67. 

6 Átalszegett u 169-173. 

7 Átalszegett u. 15. 

8 Átalszegett u. 23/B. 

9 Átalszegett u. 27. 

10 Átalszegett u. 29-33. 

11 Átalszegett u. 35-140. 

12 Balatoni u. 3., Kovács K. 3. számmal szemben 

13 Baross G. u. 21. 

14 Baross G. u. 25/C. 

15 Baross G. u. 27-61. 

16 Bartók Béla u. 21/C 

17 Bazitai u. 5. 

18 Berzsenyi D. u. 15-17. sz. mögött 

19 Berzsenyi D. u. 20. 

20 Berzsenyi u. 11-13. 



21 Berzsenyi u. 14-18. 

22 Berzsenyi u. 28. 

23 Besenyő-Hegyi u kereszteződés 

24 Bíró M. 24. 

25 Bíró M. u. 1-15. 

26 Bozsoki u. eleje 

27 Ciklámen u. 6. 

28 Cinke u. 2-8. 

29 Czobor M. u. 8. mögött 

30 Csipkeházak mögött (Tüttőssy 10-22-vel szemben) 

31 Csutor u. 2-6. 

32 Egry J. u. 8. 

33 Építők u. 1-11. 

34 Erdész u. 74. sz. mögött 

35 Európa tér és Berzsenyi u. sarka 

36 Gasparich 14/A 

37 Gasparich u. 19. mögött 

38 Gasparich u. 18. 

39 Gébárti u. 134. 

40 Göcsej P. F. u. 13-15. 

41 Göcsej P. F. u. 17. 

42 Göcsej P.F. u. 4-6. 

43 Göcsej Pataki F. u. 3. 

44 Göcseji u. 45. 

45 Göcseji u. 51-53. 

46 Göcseji u. 57/B. 

47 Hajnal u. 20. 

48 Határjáró u. 23.-Göcsej Pataki 23. 

49 Hatházi u. 1/A 

50 Hegyalja u. 11-13. 

51 Hegyalja u. 11-13. A-B 

52 Hegyalja u. 29-41. 

53 Hegyalja u. 48-54. 

54 Hegyalja u. 54-60. 

55 Hegyalja u. 59-61. 

56 Hegyalja u. 9/A 

57 Holub és Baross u. sarok 

58 Iskola u. 4. 

59 Jókai M. u. 48 

60 Kaszaházi u. 16. 

61 Kinizsi u. 78. mögött. 



62 Kinizsi u. 78. 

63 Kinizsi u. 80. 

64 Kinizsi u. 84. mögött 

65 Kinizsi u. 95-97. 

66 Kispest u. 1-11. 

67 Kispest u. 7. 

68 Kispest u. 10. 

69 Kodály u. 1-13. 

70 Kossuth u. 19-23. mögött fal mellett 

71 Kossuth u. 19-23. mögött 

72 Kossuth u. 34. mögött 

73 Kossuth u. 58-60. 

74 Kosztolányi u. 3/A mögött 

75 Köztársaság –Építők u. sarok 

76 Köztársaság u. 102. 

77 Köztársaság u. 69. 

78 Köztársaság u. 78-80. 

79 Köztársaság u. 79 

80 Köztársaság u. 84. 

81 Köztársaság u. 89. sz. mögött 

82 Landorhegyi u 14/B. 

83 Landorhegyi u. 1. 

84 Landorhegyi u. 11. 

85 Landorhegyi u. 14/A. 

86 Landorhegyi u. 15. 

87 Landorhegyi u. 16/A. 

88 Landorhegyi u. 18/B 

89 Landorhegyi u. 20/A 

90 Landorhegyi u. 22/A 

91 Landorhegyi u. 24/D. 

92 Landorhegyi u. 24. (Csertán sarok) 

93 Landorhegyi u. 25-31. 

94 Landorhegyi u. 28. mögött 

95 Landorhegyi u. 30-32. 

96 Landorhegyi u. 36. 

97 Landorhegyi u. 45. 

98 Landorhegyi u. 56. 

99 Landorhegyi u. 9. 

100 Madách u. 2-14. 

101 Madách u. 6-8. előtt 

102 Pais D. u. 



103 Madách u. 18. 

104 Madách u. 22. 

105 Mikes K. u. 6. mögött 

106 Nemzetőr u. 1-11. sz. mögött 

107 Nemzetőr u. 19. 

108 Nemzetőr u. 22-24. 

109 Nemzetőr u. 32. 

110 Nemzetőr u. 8. 

111 Novák Mihály u. 2. 

112 Olai u. 22-26. 

113 Ölyesfalvi u. 50-52. 

114 P.SZ.F Kollégium belső udvar 

115 Pálóczi-H. Á. u. 5. 

116 Pálóczi-H. Á. u. 13. 

117 Pázmány P. u. 7. 

118 Pázmány P. u. 8. 

119 Pázmány P. u. 13. 

120 Platán sor 17/A. 

121 Platán sor 1-3. mögött 

122 Platán sor 16/A. sz. mögött 

123 Platán sor 25. 

124 Platán sor 9/B. 

125 Platán sor 21-23. 

126 Platán sor 36. 

127 Platán sor 42. 

128 Pózva u. 54/A. 

129 Rákóczi u. 9. mögött 

130 Rákóczi u. 10-22. mögött 

131 Űrhajós úti Óvoda előtt 

132 Ságodi és Martinovics u. sarok 

133 Síp u. 17. 

134 Stadion u. 1  

135 Stadion u. 2 

136 Stadion u. 6. 

137 Takarék köz 4. mögött 

138 Toldi u. 13. I. 

139 Tüttőssy u. 10-22. 

140 Vajda Lajos u. vége 

141 Várberki u. 7. mögött 

142 Virágzó mező u. 59. 

143 Vizslaparki u. 1-5. 



144 Vizslaparki u. 25. 

145 Vizslaparki u. 29. 

146 Vorhota u. 1/b. 

147 Zala u. Lakópark 

 



                                    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

                                       22/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.) 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 kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 

2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:           

 

1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi összes bevételét 21.004.809 

eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket 16.881.617 eFt-ban hagyja jóvá, melynek 

jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről  3.372.225 eFt 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   6.081.529 eFt 

- közhatalmi bevételek  4.258.500 eFt 

- működési bevételek   2.633.663 eFt 

 - felhalmozási bevételek 254.000 eFt 

- működési célú átvett pénzeszközök  60.554 eFt 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   221.146 eFt 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2014. évi összes kiadást 21.004.809 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 19.612.144 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3),(5) és (6) bekezdések 

tartalmazzák. 

 

(3) Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások        3.055.080 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            830.291 eFt 

- dologi kiadások          4.741.244 eFt 

- ellátottak pénzbeli juttatásai             422.865 eFt 

- egyéb működési célú kiadások          1.756.322 eFt   

                ebből: működési célú tartalék             235.340 eFt 

 

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

10.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(4) A költségvetési hiány összegét 2.730.527 eFt-ban, ebből a működési hiányt  1.704.584 

eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.025.943 eFt-ban állapítja meg. 

 



 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                1.927.285 eFt 

          Felhalmozási célra:                                                           1.557.015 eFt   

 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                638.892 eFt                           

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     4.123.192 eFt 

 

Finanszírozási  kiadások: 

Felhalmozási célú hitel és lízing kiadás                                         29.096 eFt 

Felhalmozási célú hitel és lízing kiadás   

az adósság-konszolidáció keretében                                         1.140.868 eFt 

Egyéb finanszírozási kiadás  (működési célú)                             222.701 eFt 

                                     Finanszírozási kiadások összesen:     1.392.665 eFt 

  

  

(5)  A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 7.997.715 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 716.885 eFt, 

feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(6)  A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 808.627 eFt-ban állapítja meg, melyből a 

felújítási célú pénzeszközátadás 81.313 eFt, céltartalék összege 10.000 eFt, célonkénti 

részletezését a 8. melléklet tartalmazza.” 

 

 

2. § (1)   A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10.  melléklete helyébe jelen rendelet  1.,2.,3., 4., 

5., 6., 7., 8., 9.  és 10.  melléklete lép. 

(2)  A R. 5.a és 6.a  melléklete a jelen rendelet 11. és 12.  mellékletével  módosul. 

 

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 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2014. II. negyedévi ei.módosítás” xls. dokumentumban 

találhatóak 

 

http://www.zalaegerszeg.hu/dokumentum/22859/2014_II_n_evi_mod.xlsx


A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

  

 ZMJVK 91/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

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

határidejű   2/2013/1.(I.31.), 144/2013/4.(VII.18.), 163/2013.(IX.19.), 

9/2014.(II.06.), 36/2014/3.(III.5.), 44/2014.(IV.17.), 55/2014.(IV.17.), 

60/2014.(IV.17.), 68/2014.(IV.17.), 71/2014.(V.15.), 75/2014/1., 2., 3., 

5.(V.15.), 76/2014/1., 2., 4., 5., 6.(V.15.), 77/2014/1., 2., 4.(V.15.), 78/2014/1., 

4.(V.15.), 79/2014/1., 3.(V.15.), 80/2014/1., 2., 4.(V.15.), 81/2014/1., 

2.(V.15.), 82/2014/1.(V.15.), 83/2014/1., 2.(V.15.), 84/2014/1.(V.15.), 

85/2014.(V.15.), 86/2014/I., III., IV.(V.15.), 87/2014.(V.15.), 

88/2014/I.(V.15.), 89/2014.(V.15.), 90/2014.(V.15.) számú közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2010.(II.04.) számú 

közgyűlési határozat 1-5. pontjait hatályon kívül helyezi. 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 70/2014. (V.15.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja. 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 78/2014.(V.15.) számú 

közgyűlési határozat 2., 3. pontjait az alábbiak szerint módosítja:  

 

„2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi 

prémiumfeladatok teljesítése alapján Oláh Gábor vezérigazgató részére 

éves személyi alapbére 67,5 %-ának megfelelő mértékű prémium 

kifizetését engedélyezi a 2013. évre. Mivel a 2013. év folyamán a 

prémium 33,75%-a prémiumelőlegként kifizetésre került, így az éves 

prémium 33,75%-a fizetendő. A közgyűlés felkéri a polgármestert a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2014. június 30. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. 2014. évi előzetes üzleti tervét, melyet ZMJVK 

226/2013. (XII.19.) sz. határozatával elfogadott, végleges üzleti tervnek 

fogadja el 127.160 eFt nettó árbevétellel és 90 eFt mérleg szerinti 

eredménnyel. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:   felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató” 

 



Tárgy: Támogatás Zenica testvérváros önkormányzata részére árvízi károk enyhítésére 

 

 ZMJVK 92/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a bosznia-hercegovinai Zenica 

testvérváros részére a várost sújtó árvízi károk enyhítésére a 2014. évi 

költségvetés Általános Tartalék kerete terhére 1.000.000 Ft összegű 

támogatást biztosít. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az összeg költségvetésen történő átvezetéséről. 

 

 Határidő: 2014. II. negyedévi előirányzat módosítása 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

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

két önkormányzat közti megállapodás aláírását követően gondoskodjon az 

összeg átutalásáról Zenica város önkormányzata számára. 

 

 Határidő:  2014. június 30. 

 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet II. 

negyedévi módosítása 

 

 ZMJVK 93/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy ZTE KK Kft. kérésének megfelelően a gazdasági társaság számára a 

2014. évi költségvetésben biztosított éves működési támogatásának III. 

negyedévi részlete a megállapodásban foglalttól eltérően, előrehozott 

időpontban kerüljön kiutalásra. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE KK Kft. részére 28 millió 

forintot biztosít a saját tőkéje rendezésére, melyből a társaság a számviteli 

törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján legalább 10.000 forintot a jegyzett 

tőke emelésére kell, hogy fordítson, a fennmaradó összeget pedig 

tőketartalékba helyezi.  

 Forrása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének az év közben jelentkező feladatokra elkülönített céltartaléka. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet II. 

negyedéves módosítása során a céltartaléknak a költségvetésben való 

átvezetéséről és a tőketartalék folyósításáról gondoskodjon. 

 



Határidő: 2014. június 30., a költségvetésen történő átvezetés a 

költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása során 

Felelős:          Gyutai Csaba polgármester 

 

III.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság döntésének megfelelően a Zalaegerszegi Teke Klub részére a 2014. 

működési költségeihez 2 millió Ft, valamint a Gála Társastánc Klub Egyesület 

részére a 2014. évi Zala Open megszervezéséhez 1 millió Ft támogatást biztosít 

a 2014. évi költségvetési rendelet év közben jelentkező feladatokra elkülönített 

céltartaléka terhére.  
 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet II. 

negyedéves módosítása során a céltartaléknak a költségvetésben való 

átvezetéséről gondoskodjon. 

  

 Határidő: 2014. június 30., a költségvetésen történő átvezetés a 

költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása során 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester  

 
IV.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi maradvány összegét 

a 2014. évi számviteli szabályoknak megfelelően   3.959.389 eFt-ban 

jóváhagyja, melyből  

           - az önkormányzat maradványa 3.597.874 eFt, 

           - a költségvetési szervek maradványa 361.515 eFt. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megállapított maradvány 

nyilvántartásba vételéről az új számviteli szabályok szerint gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. szeptember 18. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A volt Pais Dezső Általános Iskola hasznosítása (Zalaegerszeg 4983/19 hrsz-ú 

ingatlan) 

 

 ZMJVK 94/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a volt Pais Dezső Általános 

Iskola használaton kívüli épületében kialakítandó Egyházi Idősellátó Szolgálat 

szakmai koncepcióját az alábbiak szerint támogatja: 

 -  ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona működése 50 

férőhelyen, 

 - az intézmény fenntartója és működtetője a Kolping Oktatási és Szociális 

Intézményfenntartó Szervezet, 

 -  az intézmény ellátási területe: Zalaegerszeg város közigazgatási területe, 

szabad férőhely esetén Magyarország területe. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 



2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Notre Dame Női Kanonok- és 

Tanítórend által biztosított 60.000 eFt kiegészítéseként a Pais Dezső Általános 

Iskola átalakításához 60.000 eFt önkormányzati forrást biztosít melyből a 

2014. évi költségvetésben 20.000 eFt előirányzat rendelkezésre áll. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármester, hogy a további 40.000 eFt biztosításáról a 

2015. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó műszaki tartalommal 2014. 

évben gondoskodjon a volt Pais Dezső Általános Iskola átalakítására 

vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításáról és a beruházás 

megvalósításáról. 

 A közbeszerzési eljárás megindítása előtt a terveket a Városfejlesztési, 

Üzemeltetési és Tervezési Bizottsághoz véleményezésre be kell nyújtani. 

 

Határidő: a tervek Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési 

Bizottsághoz történő benyújtására: 2014. október 30. 

  közbeszerzési eljárás lebonyolítására: 2014. december 31. 

  beruházás megvalósítására: 2015. augusztus 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 -  a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Varos Önkormányzata, valamint a Kolping Oktatási és Szociális 

Intézményfenntartó Szervezet közti háromoldalú megállapodás tartalmát 

az 1. sz. melléklet szerint 

 -  a Zalaegerszeg Megyei Jogú Varos Önkormányzata, valamint a Kolping 

Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet közti használati 

szerződés tartalmát a 2. sz. melléklet szerint elfogadja. 

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a KOSZISZ 

által a jövőben fenntartott volt Pais Dezső Általános Iskolában működő 

idősotthoni ellátás működtetése és az ellátás színvonalának javítása érdekében 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata éves költségvetésében a fenti 

célhoz kapcsolódó támogatást biztosítson. 

 

Határidő: éves költségvetés elfogadása 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 



Tárgy: A Zalaegerszegi Tulajdonkezelő Ellátó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetője megbízási szerződésének módosítása 

 

 ZMJVK 97/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a ZTE-

SPORTSZOLG KFt. ügyvezetője megbízási szerződésének módosítását az 

alábbiak szerint: 

  

 - A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete 

szerinti megbízási szerződés módosítás aláírására azzal, hogy a 6. pont 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

  „6. A megbízottat a megbízás teljesítéséért 2014. július 1-től 2014. 

szeptember 30-ig havi bruttó 495.000,- Ft megbízási díj illeti meg.” 

 - Az előterjesztéshez csatolt megbízási szerződés módosításának 

tervezetéből a 8. és 9. pont kimarad. 

 

Határidő:  2014. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

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

következő közgyűlésre a cég további feladataival, üzleti tervével és az 

ügyvezető további alkalmazásával kapcsolatos előterjesztés kerüljön a 

közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2014. szeptember 18. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek 

részletes tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak megállapítása 

 

 ZMJVK 98/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes 

tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal állapítja meg.  

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. június 25. 

Felelős:  dr. Kovács Gábor jegyző 

 

  Dr. Kovács Gábor sk. 

                   jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

                          polgármester 

 

 



Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása 

 

 ZMJVK 99/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: 

SZMSZ) módosítását 2014. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

1. Az SZMSZ Preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) 

bekezdésében, 67. § a), b), c) és d)  pontjaiban foglalt felhatalmazás, továbbá 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet 13. §-ában meghatározottak figyelembe vételével a 2005. 

január 27-én elfogadott 3/2005/2. (I.27.) sz. közgyűlési határozattal 

jóváhagyott alapító okiratban foglaltak részletezésére Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) Szervezeti és 

Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja 

jóvá:” 

 

2. Az SZMSZ I. (ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK) fejezet 2. (A hivatal 

jogállása, irányítása) pont (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(2) A Hivatal Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított, 

az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött önálló jogi 

személyként működő költségvetési szerv.” 

 

3. Az SZMSZ I. (ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK) fejezet 3. (A hivatal 

alaptevékenysége) pont (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(2) Szakágazati besorolása és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció 

szerint: 

  Szakágazati besorolása: 841105  Helyi önkormányzatok és 

társulások igazgatási  tevékenysége 

 

Szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerint: 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége 

011220   Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  

016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek” 

 

4. Az SZMSZ III. (A HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ELŐÍRÁSOK) fejezet 13. (A költségvetés tervezésével és végrehajtásával 

kapcsolatos különleges előírások, feltételek) pont helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 „A Hivatal gondoskodik Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 

Hivatal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Zalaegerszeg és környéke 

Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott 



Önkormányzati Társulás, a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének 

javítására létrehozott Önkormányzati Társulás, a Zalaegerszeg és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Zalaegerszegi Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás (a továbbiakban együtt: 

Önkormányzati Társulások) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 

tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatok megállapodásban foglaltak szerinti ellátásáról.” 

 

5. Az SZMSZ III. (A HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ELŐÍRÁSOK) fejezet 15. (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) 

pontjának bevezető mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

    „A Hivatal az önkormányzat, az önkormányzati társulások, valamint az 

önkormányzat költségvetési szervei – beleértve a Hivatalt is – költségvetésének 

végrehajtásáról adatot szolgáltat a Kincstár részére.” 

 

6. Az SZMSZ III. (A HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ELŐÍRÁSOK) fejezet 15. (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) pont 1. 

alpontjában a „féléves és” szövegrész törlésre kerül. 

 

7. Az SZMSZ III. (A HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ELŐÍRÁSOK) fejezet 15. (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) 2. 

alpontja törlésre kerül, a korábbi 3-9. alpontok számozása 2-8. alpontra 

változik. 

 

8. Az SZMSZ III. (A HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ELŐÍRÁSOK) fejezet 15. (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) pont 3. 

alpontjában a „féléves és” szövegrész törlésre kerül. 

 

9. Az SZMSZ III. (A HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ELŐÍRÁSOK) fejezet 15. (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) pont 4. 

alpontjában „a féléves beszámolót a további adatszolgáltatás űrlapjaival együtt 

július 31-éig,” szövegrész törlésre kerül. 

 

10. Az SZMSZ III. (A HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ELŐÍRÁSOK) fejezet 16. (Időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) 

pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott 

gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést kell 

készíteni a kincstár számára. 

 
Az Áht. szerinti időközi költségvetési jelentés az egységes rovatrend rovatai 

eredeti és módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését mutatja be. 

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, valamint a 

térségi fejlesztési tanács az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év 

első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő 

hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő 

év február 5-éig az Igazgatóságnak küldi meg. 

Az önkormányzat és a Hivatal, valamint az Önkormányzati Társulások és a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési jelentésének elkészítéséért a 



Számviteli csoportvezető, a költségvetési jelentések átvételéért és az 

ellenőrzésért a Pénzügyi csoportvezető felelős. 

  

Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a 

negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő 

negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló 

benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani. 

Az irányító szerv az időközi mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követő 

hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést öt 

munkanapon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló 

továbbításának határidejével megegyezően juttatja el feldolgozásra a 

Kincstárnak, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó irányító 

szerv esetén az Igazgatóságnak. 

Az időközi mérlegjelentés készítésére kötelezettek az éves elszámolásokra 

vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-éig, az éves konszolidált 

elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-éig a 

részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó 

adatszolgáltatást juttatnak el az irányító szervhez. Az irányító szerv öt napon 

belül továbbítja az adatokat feldolgozásra a Kincstárhoz, az államháztartás 

önkormányzati alrendszerébe tartozó irányító szerv esetén az Igazgatóságnak. 

Az önkormányzat és a Hivatal, valamint az Önkormányzati Társulások és a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérlegjelentésének elkészítéséért a 

Számviteli csoportvezető a felelős. A mérlegjelentések átvételéért, az 

ellenőrzésért és a Magyar Államkincstárhoz történő továbbításért a Pénzügyi 

csoportvezető felelős.” 

 

11. Az SZMSZ III. (A HIVATAL GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ELŐÍRÁSOK) 17. (Gazdasági szervezet) pont 1. alpontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala önálló jogi 

személyként működő költségvetési szerv, vezetője a Jegyző,  általános 

pénzügyi-gazdasági feladatait a  Közgazdasági Osztály, az üzemeltetéssel, 

fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával és 

hasznosításával kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati Osztály, a 

Városüzemeltetési Osztály, és a Városfejlesztési és Tervezési Osztály, 

munkaerő és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati 

Osztály és a  Személyügyi szakreferensek látják el.” 
 

12. Az SZMSZ 2. sz. melléklet  7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7. A 4. bekezdéstől eltérően az Egerszeg Kártyával kapcsolatos ügyintézés 

ügyfélfogadási rendje az alábbi: 

 

szeptember 1. és május 31. között 

 

Hétfő  ügyfélfogadás nincs 

Kedd  8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig 

Szerda  8.00-12.00 és 13.00-17.30 óráig 

Csütörtök ügyfélfogadás nincs 

Péntek  8.00-12.00 óráig 

 



június 1. és augusztus 31. között 

 

Hétfő  8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig 

Kedd  8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig 

Szerda  8.00-12.00 és 13.00-17.30 óráig 

Csütörtök 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig 

Péntek  8.00-12.00 óráig” 

  

13. Az SZMSZ 4/2. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés melléklete lép. 

  

14. Az SZMSZ 1. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 

  
- A Városüzemeltetési Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az 

alábbi táblázat lép: 

 

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 
1. Feladat megnevezése 2. Feladatot meghatározó jogszabály 

javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok, 

beruházások, felújítások pénzügyi tervezésére (költségvetés 

tervezésre), a fejlesztési feladatok tekintetében a Városfejlesztési 

és Tervezési Osztállyal közösen, 

 

a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására 

vonatkozóan, az osztály által lebonyolított beruházások 

tekintetében 

181/2003.(XI.5.) Kormányrendelet 

kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 

megvalósult beruházások és felújítások aktiválását a Közgazdasági 

Osztálynál, az üzembe helyezést követő 30 napon belül, 

 

Ellátja a közműépítés szervezésével, önkormányzati 

finanszírozásával történő szennyvízcsatornázással és 

ivóvízellátással kapcsolatos önkormányzati feladatokat az építési 

engedélyezési eljárásoknál az Építéshatósági Osztály 

közreműködésével,  

gondoskodik a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek, 

vízelvezető árkok karbantartásáról, csapadék-csatornák 

tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről,  

1995. évi LVII. tv. 4. § (1) a-d, f), (2),  

16. § (5), 17. § (3) – (4) 

 

 

gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult 

közművekhez utólagosan csatlakozó ingatlanok esetében az 

érintett ingatlan-tulajdonosokat terhelő befizetések előírásáról 

(kivetéséről) megállapodás alapján vagy határozat formájában és 

együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések 

behajtásában, 

a közművesítési hozzájárulásról szóló 32/2013. 

(IX.27.) önkormányzati rendelet 

 

gondoskodik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről közszolgáltatás keretében  

48/2013. (XII.20.) önk. rendelet a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 

együttműködik az ivóvízellátó és szennyvízelvezető és –tisztító 

rendszer üzemeltetőjével a közszolgáltatással kapcsolatos 

feladatokban, 

1995. évi LVII. tv. 7. § (3) 

 

szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok víziközmű rekonstrukciós feladatainak ellátásához,  

 

előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi 

megállapodásokat, 

 

Vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása,, vízgazdálkodási információs 

rendszer létrehozása, működtetése.   

 

ellátja a jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így 

különösen: 

 kiadja a hatósági engedélyt olyan kút létesítéséhez, 

2011. évi CCIX. tv  

178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4. § (2) a) pont, 

27/2002. (II.27.) Korm. rendelet 1. § (4), 



használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a 

létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő 

kielégítését szolgálja, valamint kizárólag a talajvíz 

felhasználásával működik, 

 kiadja a hatósági engedélyt az 500 m3/év mennyiséget 

nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz 

elszikkasztását szolgáló közműpótló létesítmény 

megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és 

megszüntetéséhez,  

 elrendelheti a közműpótló létesítmény megvalósítását, 

átalakítását,megszüntetését, ha a jogellenes vagy káros 

létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő 

létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, 

környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket 

rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt 

szükségessé teszi. 

 nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről, 

 gondoskodik a vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás 

ellenőrzéséről 

 határoz a település belterületén a vizek természetes 

áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása 

folytán a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között 

felmerült vitában, dönt a természetes lefolyás 

biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról, 

  határoz a közműves ivóvízellátással és 

szennyvízelvezetéssel összefüggő hatáskörében eljárva a 

szolgáltatót és a fogyasztót érintő jogokról és 

kötelezettségekről, 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) b) és  c) 

pont,  

24. § (4), 24. § (7), 25. § (1) a) és b) pont, 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. § (2)  

hozzájárul a közterületi vízvételi hely áthelyezéséhez, 

megszüntetéséhez 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (4)  

kiadja a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó közmű 

tulajdonosi hozzájárulást, 

 

ellátja a csapadék-vízelvezető rendszer szakági nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokat, ezzel kapcsolatosan folyamatosan 

egyeztet az önkormányzat térinformatikai feladatokat ellátó 

munkatársaival 

 

képviseli az önkormányzatot, mint víziközmű tulajdonost a 

víziközmű-hálózatra vonatkozó tervegyeztetések során, 

 

elkészíti a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedély 

megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, valamint benyújtja 

az engedélyező hatóságnak, 

 

ellátja a polgármester vízgazdálkodással kapcsolatos 

államigazgatási feladat- és hatáskörét, így különösen: 

Elrendeli az árvíz- és belvízvédekezéssel, valamint a helyi 

vízkárelhárítással kapcsolatos – a külön jogszabályban 

meghatározott államigazgatási feladatok körében – a kitelepítést, a 

kimenekítést, a visszatelepítést, továbbá közreműködik az ezzel 

kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtásában.  

 közreműködik az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság 

jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásában; 

 gondoskodik a közerők – ezen belül a polgári védelmi 

szervezetbe beosztottak és a közfoglalkoztatottak -, továbbá a 

védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és felszerelések 

összeírásáról, nyilvántartásáról, szükség szerinti mozgósításáról, 

továbbá a közerők – ezen belül a polgári védelmi szervezetbe 

beosztottak és a közfoglalkoztatottak – általános ellátásáról; 

 megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a 

visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a 

végrehajtásról; 

1995. évi LVII. tv. 17. § (4), (6), (7) (8) 

 

47/2008. (XI.28.) önk. rendelet a víz-gazdálkodási 

közfeladatok ellátásáról, 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (2) 



 gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés 

érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételéről; 

 gondoskodik a védekezésben részt vevők egészségügyi 

ellátásáról, továbbá a kitelepítés, a kimenekítés, a mentés és 

visszatelepítés során a járványok megelőzésével és elhárításával 

kapcsolatos intézkedésekről, az egészségügyi államigazgatási 

szerv közreműködésével; 

 megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a védekezéssel 

kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben keletkezett 

helyreállításhoz szükséges intézkedéseket. 

 a közműves vízellátással összefüggő államigazgatási feladat- és 

hatáskörében – a képviselő-testület által jóváhagyott tervnek 

megfelelően – elrendeli a vízfogyasztás korlátozását. 

 hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése 

céljára, történő rendszeres igénybevételéhez  

feladata a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri 

jegyzékében megfogalmazott környezet és természetvédelmi, 

köztisztasági és településtisztasági, köztemetők fenntartásával 

kapcsolatos feladatok ellátása, azok megszervezése, testületi 

döntések előkészítése e területen, a közszolgáltatások 

megszervezése, feladat ellátások ellenőrzése, 

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános 

szabályairól 

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 

2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 

284/2007. (X. 29.) Korm.rend. a környezeti zaj és 

rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

17/2008. (IV.25.) önk. rendelet a 

környezetvédelemről 

53/2012. (XI.30.) önk. rendelet a köztemetőkről és a 

temetkezés rendjéről 

 46/2004. (XII.03.) önk. rendelet a köztisztaság, 

valamint település-tisztaság fenntartásáról 

gondoskodik a város környezetvédelmi programjának 

végrehajtásáról, előkészíti a környezetvédelmi, zaj és 

rezgésvédelmi helyi szabályok megalkotását, majd gondoskodik 

azok végrehajtásáról,  

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános 

szabályairól 

 17/2008. (IV.25.) önk. rendelet a 

környezetvédelemről 

gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, 

őrzéséről, fenntartásáról, védetté nyilvánításáról, 

32/2001. (X.26.) önk. rendelet a helyi jelentőségű 

természeti értékek védelméről 

ellátja a feladat- és hatásköri jegyzékben a jegyző számára 

megállapított környezetvédelmi feladatokat, így különösen 

 

szakhatóságként lép fel a környezeti hatásvizsgálat és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljáráshoz kötött 

tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárásban, 

314/2005. (XII.25.) Korm.rend. a környezeti 

hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról 12. sz. melléklet 

gondoskodik az előzetes vizsgálatra, a környezeti hatásvizsgálatra, 

az egységes környezethasználati vizsgálatra kötelezett 

tevékenységekre vonatkozó hirdetmények közzétételéről, 

észrevételeket megküldi a felügyelőségnek, 

314/2005. (XII.25.) Korm.rend. a környezeti 

hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról 3. § (4), 5. § (6), 5/A. § (6), 

5/B. § (7), 8. § (2), 9. § (6), 21. § (3), (6), (8), (9) 

bek. 

eljár a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörében, 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 

317/2013. (VIII.28.) Korm.rend. a közszolgáltató 

kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről 

15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi 

hulladékgazdálkodási tervekről 

310/2013. (VIII.16) Korm.rend. a hulladék-

gazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra 

vonatkozó részletes szabályokról 

213/2001. (XI.14.) Korm.rend. a települési 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről 

45/2004. (XII.03.) önk. rendelet a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról 

Eljár a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék 

elszállítására és kezelésére kötelező hatósági ügyekben. 

2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 61. § (6) 

bekezdés 



hulladékgazdálkodási bírságot szab ki, 271/2001. (XII.21.) Korm.rend. a hulladék-

gazdálkodási bírság mértékéről, valamint 

kiszabásának és megállapításának módjáról 

2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról 

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános 

szabályairól, 46/2004. (XII.03.) önk. rendelet a 

köztisztaság, valamint településtisztaság 

fenntartásáról  

a városüzemelés körében kiemelt feladata a köztisztasági, 

településtisztasági feladatok ellátásának megszervezése, a munkák 

vállalkozásba adása és ellenőrzése, 

46/2004. (XII.03.) önk. rendelet a köztisztaság, 

valamint településtisztaság fenntartásáról  

45/2004. (XII.03.) önk. rendelet a települési szilárd 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

48/2004.(XII.03.) önk. rendelet a hulladékkezelés 

helyi közszolgáltatás díjairól 

gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről, ezzel 

összefüggő szolgáltatások megszervezéséről, a fenntartás 

vállalkozásba adásáról, a szolgáltatás ellenőrzéséről, 

53/2012. (XI.30.) önk. rendelet a köztemetőkről és a 

temetkezés rendjéről. 

ellátja a városban és a megye területén a kéményseprő-ipari 

szolgáltatások megszervezését, 

38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelet a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 

igénybevételének szabályairól 

 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei 

igénybevételének szabályozásáról 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. 

évi XC. törvény 

feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők, parkok, 

játszóterek fenntartása, gondozása, valamint az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanok zöldfelületeinek gondozása e munkák 

vállalkozásba adása és a szolgáltatás ellenőrzése, köztéri 

műalkotások fenntartása, karbantartása, 

46/2004. (XII.03.) önk. rendelet a köztisztaság, 

valamint településtisztaság fenntartásáról  

ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 

állategészségüggyel, állattartással, valamint az állatok védelmével 

kapcsolatos feladatokat, 

1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és 

kíméletéről 

41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-Egészségügyi 

szabályzat kiadásáról 

245/1998. (XII.31.) Korm.rend. a települési 

önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, 

valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos 

egyes feladat- és hatásköreiről 

ZMJVK az állatok tartásáról szóló 44/2012. (IX.14.) 

rendelete; az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 

(XII.31.) Korm.rend. 

ellátja a jegyző ebekkel kapcsolatos hatásköri feladatait, 41/1997. (V.28.) FM.rend. az Állat-Egészségügyi 

szabályzat kiadásáról 

ZMJVK az állatok tartásáról szóló 44/2012. 

(IX.14.)rendelete; 

településrészi gondnokok munkájának ellenőrzése,  

 
kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét,  

részt vesz a városrendezési tervek készítésében, végrehajtásában,  

előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a város virágosítását,  

irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, 

kivágásával, ültetésével kapcsolatos feladatokat, 

346/2008. (XII.30.) Korm.rend. a fás szárú 

növények védelméről 

engedélyezi a közterületen lévő fás szárú növények kivágását, 346/2008. (XII.30.) Korm.rend. a fás szárú 

növények védelméről 

ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok 

betartását, szükség esetén belterületen felszólítja az érintett 

földhasználót és termelőt a védekezésre, végrehajtja a közérdekű 

védekezéssel kapcsolatos feladatokat, közérdekű védekezést rendel 

el, 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről, 19/1992. (I. 28.) Korm.rend. 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatáskörének megállapításával 



kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok 

módosításáról,  

221/2008. (VIII.30.) Korm.rend. a parlagfű elleni 

közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 

állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 

megállapításának és igénylésének részletes 

szabályairól 

ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a háziméhek 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat 

15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről,  

19/1992. (I.28.) Korm.rend. a helyi önkormányzatok 

és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatáskörének megállapításával kapcsolatos 

földművelésügyi ágazati jogszabályok 

módosításáról; a méhállományok védelméről és a 

mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről 

és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM 

rendelet 

hatáskörében ellátja a vadkárral kapcsolatos feladatokat, A vadvédelemről a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. 81-81/A.§  

játszóterek építésével kapcsolatos beruházási feladatok, továbbá a 

játszóterek karbantartási feladatai 

78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri 

eszközök biztonságosságáról 

2011. évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről 

kapcsolatot tart a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 

Vezetőjével, elvégzi a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 

55/2009. (III.13.) Korm.rend. a vásárokról, a 

piacokról és a bevásárlóközpontokról, 

ZMJVK többször módosított 50/2004. (XII.03.) sz. 

rendelete a vásárokról és a piacokról 

zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört 

gyakorolja, 

284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj és 

rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

zajkibocsátási határértéket állapít meg, 284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj és 

rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási 

határértékek megállapításának, valamint a zaj-és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes rendelet a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

ZMJVK 17/2008. (IV.25.) sz. rendelete a 

környezetvédelméről 

a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési 

terv benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére 

kötelezheti az üzemeltetőt, 

284/2007. (X.29.) Korm.rend. a környezeti zaj és 

rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 1995. évi 

LIII. tv. a környezet védelmének általános 

szabályairól 

szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a 

szabadidőközpontok fenntartását, illetve fejlesztését, 

ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők erdőgazdálkodási és 

szakirányítási feladatait, 

2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról 

153/2009. (XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. tv. végrehajtásának szabályairól 

szakhatóságként lép fel a közlekedési hatóság utak építési 

engedélyezési eljárásaiban elsőfokon a helyi természetvédelemre 

kiterjedően, 

263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Nemzeti 

Közlekedési Hatóságról 3. sz. melléklet 9. pont 

szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról 

szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és 

építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen 

létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, 

fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá 

rendeltetésük megváltoztatásának elsőfokú engedélyezési 

eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatalról 2. melléklet 10. 

pontja 

szakhatóságként lép fel a Nemzeti Hírközlési Hatóság elektronikus 362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti 



hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és 

egyéb műtárgyakkal kapcsolatos elsőfokú eljárásában a helyi 

természetvédelemre kiterjedően, 

Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő 

szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes 

szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és 

módosításáról 1. melléklet 4. pontja  

gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, köz-parkolók 

és műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról és 

felújításáról a helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, 

illetve a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak 

megfelelően. Ezen munkákat vállalkozásba adja és lebonyolítja, 

biztosítja a műszaki ellenőrzést stb. A felújítási jellegű feladatokat 

– a munkák összehangoltsága érdekében – egyezteti a 

Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal. 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. és 

végrehajtási rendeletei 

Az önkormányzati pénzeszközökből és 

támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006 (III.07.) Önk. rendelete  

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

közbeszerzési szabályzatról 

biztosítja a helyi közutak, járdák és kerékpárutak téli 

útüzemeltetését, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

A köztisztaság, valamint településtisztaság 

fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek 

használatáról szóló 46/2004 (XII.03) önk. rendelet 

a Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal közösen részt vesz a 

közlekedési koncepció kidolgozásában, gondoskodik annak 

megvalósításáról,  

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 

előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak és feltételeinek 

megállapítását, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját 

számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 

díj ellenében végzett személyszállítási és a saját 

számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 

az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról 

szóló 261/2011. (XII.7.) Korm.rendelet 

előkészíti a fizetőparkolók működési rendjére vonatkozó 

változtatások jóváhagyását, 

A fizető parkolók működéséről és igénybevételük 

rendjéről szóló 19/1997 (V.22.) sz. önk. rendelet 

együttműködik az állami utak kezelőjével a közutak, 

csomópontok, jelzőlámpák üzemeltetése érdekében, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 

a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői 

hozzájárulást ad ki, ellenőrzi az igénybevételt, és a kiadott 

hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, és tájékoztatja a 

Városfejlesztési és Tervezési Osztályt a kiadott hozzájárulásokról 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) 

KHVM rend,  

Zalaegerszeg város területén a helyi közút nem 

közlekedési célú igénybevételéről szóló 26/2005. 

(VI.17.) sz. önk. rendelet,  

közútkezelői nyilatkozatot, állásfoglalást, hozzájárulást ad ki 

építési engedélyezési eljáráshoz, túlsúlyos vagy mérethatárt 

meghaladó járművek közlekedéséhez, közúthoz történő 

útcsatlakozás, kapubejáró létesítéséhez, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) 

KHVM rendelet  

javaslatot tesz a helyi közút üzemeltetési feladatainak, 

felújításának pénzügyi tervezésére (költségvetési tervezésre),  

 

közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó munkákhoz 

igénybe vehető pályázati források megszerzéséhez szükséges 

pályázatok összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket 

igénylő feladatok tekintetében, 

 

eljár az útépítési hozzájárulás megállapításával, a részletfizetés 

engedélyezésével, a hozzájárulás beszedésével kapcsolatos 

ügyekben, együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések 

realizálásában, 

Az útépítési hozzájárulásról szóló 2/2007. (II.09.) 

önkormányzati rendelet 



kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a 

megvalósult közút, közparkoló és műtárgyaik felújítása aktiválását 

a Közgazdasági osztálynál, 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

ZMJV Polgármesteri Hivatala 10/2008. (IV.30.) 

belső szabályzata „Számviteli politika” 

ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak 

forgalomszabályozását, a közúti jelzések elhelyezését és 

fenntartását, 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

A közúti közlekedés szabályairól szóló többször 

módosított 1/1975. (II.05.) KPM- BM együttes 

rendelet 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 

jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM 

rendelet 

Az önkormányzati pénzeszközökből és 

támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006 (III.07) önk. rendelete  

gondoskodik a meglévő intézményi épület felújítási célok 

előkészítéséről, lebonyolításáról, a vonatkozó tárgyi és eljárási 

jogszabályok, vezetői utasítások betartásáról 

 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a 

feladatkörébe sorolt felújítások terveztetéséről és szükség szerinti 

engedélyeztetéséről a Városfejlesztési és Tervezési Osztállyal 

történő egyeztetést követően, 

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei  

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend. 

OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv. 

191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet  

45/2004. BM-KvVM (VII. 26.) rendelet 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet 

7/2006. (V. 24.) TNM rend. 

1998. évi XXVI. törvény  

306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 

beszerzi a nem engedélyköteles felújítások indításához szükséges 

állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, 

113/1998. (VI.10.) sz. Kormány-rendelet 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 29. § 

93/2012.(V.10.) Korm.rendelet 

312/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 

gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott felújítások 

vállalkozásba adásáról 

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei 

PTK szerződéseket szabályozó vonatkozó részei 

ZMJVK többször módosított 12/2006. (III.07) sz. 

önk. rendelet.  

ZMJVK költségvetési rendelete 

191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 

45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend. 

szakmai felelősként végzi az osztály feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 

közreműködésével, 

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

az építményt átadja a kezelő részére,  

ellátja a közvilágítási berendezések létesítésével, üzemeltetésével 

kapcsolatos eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat és 

hatásköröket a külön jogszabályban foglalt feltételeknek 

megfelelően, 

 

részt vesz a villamosenergia szállítási szerződés megkötésében, 2007. évi LXXXVI. törvény  

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei 

ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rendelet. 

Félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott 

időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével: 

- beszerzési eljárás tárgya 

- beszerzés becsült értéke 

- beszerzési eljárás megindításának időpontja 

- beszerzési eljárás fajtája 

- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb 

ajánlati ár vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat) 

- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe 

- a rendelet 5. § (3) bekezdésének alkalmazására sor 

került-e 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 

önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 12/2006. (III.07.) 

önkormányzati rendelete 



- tárgyalásra sor került-e 

- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő 

javaslata 

- döntéshozatal időpontja 

- nyertes ajánlattevő neve és címe 

- nyertes ajánlat nettó értéke 

 

- Az Önkormányzati Osztály Jogi Csoportjának feladatait felsoroló táblázat helyébe az 

alábbi táblázat lép: 

 

Jogi Csoport 
összeállítja a közgyűlés munkatervét 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. § 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 9-10. § 

közgyűlési előterjesztéseket készít, jogi segítséget nyújt más 

szervezeti egységnek az előterjesztések elkészítéséhez  

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § 

rendelet-tervezeteket készít, közreműködik a más szervezeti egység 

által előkészített rendelet-tervezet elkészítésében 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (1) bek. a) pont 

az osztályvezetői értekezletre és a bizottságok elnökeivel 

elektronikus levél (e-mail) útján történő egyeztetésre a belső 

szervezeti egységek által leadott adatok alapján összeállítja a soron 

következő közgyűlés előzetes napirendi tárgysorát, melyet minden 

belső szervezeti egységnek eljuttat 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 12. § (2)-(4) bek., 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított 4/2007. 

(I.31) sz. belső szabályzat 

külső szerv, személy által készített előterjesztéseket törvényességi, 

tartalmi-formai szempontból ellenőrzi, segítséget nyújt az 

előterjesztés elkészítéséhez 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (3) bek. f) pont,  

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított 4/2007. 

(I.31) sz. belső szabályzat 

a bizottsági és közgyűlési anyagküldést megelőzően törvényességi, 

tartalmi, formai szempontból ellenőrzi az előterjesztéseket 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bek. e) pont 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított 4/2007. 

(I.31) sz. belső szabályzat 

a közgyűlést követően végrehajtás céljából kiadja a közgyűlési 

határozatokat az érdekeltek részére, szükség esetén közgyűlési 

jegyzőkönyvből, határozatokból kivonatot készít 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított 4/2007. 

(I.31) sz. belső szabályzat 

ellátja a közgyűlési határozatok nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatokat, kezeli a közgyűlési határozat nyilvántartó programot, 

valamint elkészíti és megőrzi a normatív közgyűlési határozatokat 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 23. § (6) bek. 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított 4/2007. 

(I.31) sz. belső szabályzat 

ellátja a bizottsági és albizottsági határozatok, jegyzőkönyvek 

törvényességi ellenőrzésével, megőrzésével, a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletéért felelős szervnek történő továbbításával 

kapcsolatos feladatokat  

2011. évi CLXXXIX. tv. 60. § 

részt vesz a közgyűlési határozatok végrehajtásában, ehhez 

kapcsolódóan szerződéseket, megállapodásokat készít és 

véleményez 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított 4/2007. 

(I.31) sz. belső szabályzat 

jogi segítséget nyújt más szervezeti egységnek a közgyűlési 

határozatok végrehajtásához, ehhez kapcsolódóan megállapodások, 

szerződések megkötésében közreműködik, véleményezi azokat 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított 4/2007. 

(I.31) sz. belső szabályzat 

a közgyűlést megelőzően kiadja a hivatal szakosztályainak a lejárt 

határidejű határozatok listáját, kigyűjti a határozat alapján közgyűlés 

elé kerülő előterjesztések listáját, összeállítja a lejárt határidejű 

közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést  

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 19.§ (1) bek. 

12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított 4/2007. 

(I.31) sz. belső szabályzat 

közreműködik a közgyűlés, valamint a Hivatal SZMSZ-ének 

módosításával kapcsolatos előkészítő munkában, gondoskodik az 

Ügyrendi Szabályzat naprakészen tartásáról, a szükséges 

módosítások átvezetéséről, évenkénti felülvizsgálatának ellátásáról, 

szükség esetén kezdeményezi belső készítésű dokumentumok 

módosítását és a feladattal való megbízás esetén elvégzi a 

szabályozás módosítását, kezeli a belső rendelkezések 

nyilvántartását és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát  

2011. évi CLXXXIX. tv. 67. § d) pont, e) pont, 81. 

§ (3) bek. j) pont 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 73. § 

összeállítja a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló tájékozatót, a bizottságok működéséről 

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 47. § (4) bek., 63. § 

(1) bek., 70. § (1) bek. 



szóló tájékoztatót, valamint a Polgármesteri Hivatal működéséről 

szóló tájékoztatót 

figyeli a kihirdetett jogszabályokat, az önkormányzat és a hivatal 

tevékenységét, működését érintő jogszabály megjelenéséről 

tájékoztatja a tárgy szerint érintett belső szervezeti egységet    

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 26. § (5) bek.  

ellátja a közalapítványok, társulások közgyűlés előtti 

beszámoltatásával kapcsolatos feladatokat 

ZMJVK 235/2013. (XII.19.) sz. határozata 

2011. évi CLXXXIX. tv. 93. § 14. pont 

részt vesz a jegyző kijelölése alapján a nemzetiségi önkormányzat 

testületének ülésén 

2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4) bek. 

részt vesz a Közgyűléseken, az Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság ülésein, valamint szükség 

esetén egyéb bizottságok ülésein 

2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bek. e) pont 

közgyűlést követően a rendelet módosítások esetén gondoskodik az 

egységes szerkezet átvezetéséről, valamint a hatályát vesztett 

rendeletek megőrzéséről a számítógépes hálózaton, valamint végzi a 

Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos 

feladatait 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 27.§ (2)  

 

Önkormányzati Osztály kezelésében lévő bérleményekkel 

kapcsolatos szerződéskötés, szerződésvéleményezés 

Ptk. 6:59. §, 1993. évi LXXVIII. tv. 36-44. §, 

ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 43-45. § 

a kintlévőségek behajtása, illetve csökkentése érdekében fizetési 

meghagyás kibocsátását kéri a közjegyzőtől 

 1952. évi III. tv. 313. §, 315. § 

 

a jogerős és végrehajtható fizetési meghagyásnak a közjegyző általi 

kibocsátását követően – amennyiben az adós részéről időközben 

befizetés nem történt – végrehajtási lap kibocsátását kéri a 

közjegyzőtől 

 1994. évi LIII. tv. 11-12. § 

  

a végrehajtó személyének ismeretében figyelemmel kíséri a 

követelés megszűnését, illetve összegének csökkenését 

 1994. évi LIII. tv. 40. § (1) bek. 

ha a végrehajtási ügy perré alakul, gondoskodik a jogi képviselet 

ellátásáról 

 1952. évi III. tv. 67. § (1) bek. d-e pont 

ellátja a társosztályoktól leadott egyéb – jogi képviselettel megbízott 

ügyvéd részére át nem adott – peres ügyek intézését, az ítélet alapján 

gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról  

 1952. évi III. tv. 67. § (1) bek. d-e pont 

az önkormányzat és a hivatal tevékenységét érintően szerződéseket, 

megállapodásokat készít, véleményez, ellenjegyzi a készített 

szerződéseket, bírósági beadványokat, valamint egyéb okiratokat, 

ellátja a jogtanácsosi feladatokat  

 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. §,  

 Ptk 6:59. § 

 ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 

jogi szempontból véleményezi a beszerzési eljárások folyamatát és a 

beszerzések eredményeként kötendő szerződéseket  

ZMJVK 12/2006. (III.07.) ÖR. 

jogi szempontból véleményezi a szakosztály és a közbeszerzéseket 

megbízás alapján lebonyolító külső szervezet által egyeztetett 

közbeszerzési eljárást megindító dokumentáció részét képező 

szerződéstervezetet, szignálja a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

alapján kötendő szerződést  

 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási  

rendeletei 

 20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

közbeszerzési szabályzatról 

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 

meghatározottak szerint jogi szakemberként részt vesz a bíráló 

bizottság munkájában 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

közbeszerzési szabályzatról 

gondoskodik a szakosztályok tájékoztatása alapján az éves 

közbeszerzési terv összeállításáról, folyamatos aktualizálásáról, 

szükség esetén az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről, az 

éves statisztikai összegzés elkészítéséről, a Közbeszerzési 

Szabályzat elkészítéséről és folyamatos aktualizálásáról, teljesíti a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket az 

önkormányzat honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban, 

nyilvántartást vezet a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról 

 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

közbeszerzési szabályzatról 

koordinálja a Beszerzési Testület munkáját, elkészíti a Beszerzési 

Testület Elnökének az éves beszámolóját 

 20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

közbeszerzési szabályzatról 

közreműködik a jegyző társasházak működésével kapcsolatos 

törvényességi felügyeleti feladatainak ellátásában 

2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § 

 



-  Az Önkormányzati Osztály Közterület-felügyeleti Csoportjának feladatait 

felsoroló táblázat az alábbiakkal egészül ki: 

 
- a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, 

megszegése miatti eljárásban helyszíni bírság kiszabása, illetve 

közigazgatási eljárás kezdeményezése 

ZMJVK 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet 

2. § (2) és (4) bekezdés 

 

- Az Adóosztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

ADÓOSZTÁLY 
ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a talajterhelési 

díjjal, államigazgatási eljárási illetékkel és a gépjárműadóval 

kapcsolatos, valamint az egyéb feladat- és hatáskörébe tartozó 

adóhatósági feladatokat, 

1991. évi XX. törvény 140.§ (2) 

2003. évi XCII. törvény 

1990. évi XCIII. törvény 

1990. évi C. törvény 

1991. évi LXXXII. törvény 

1995. évi CXVII. törvény 

2003. évi LXXXIX. törvény 

2004. évi CXL. törvény 

ZMJVK 29/2004. (VI.18.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 61/2004. (XII.23.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 56/2007. (XII.28.) önkorm. rendelet 

üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes rendszereket 13/1991. (V. 21.) PM. r 

 

 
Adóelőírási Csoport 

vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat  1991. XX. tv. 140.§ (2) s.) 

13/1991. (V. 21.) PM. r. 

végzi a vállalkozások bevallásainak, egyéb nyomtatványainak 

kiküldését, valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések 

feldolgozását, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) i.) 

2003. évi XCII. tv. 1.§ (5), 31-34.§, 49-51.§, 172.§ 

1990. évi C. tv. 41. § 

13/1991. (V. 21.) PM. r. 4/B.§ 

az adózó kérelmére a bevallott adóelőleget módosítja 2003. évi XCII. tv. 42.§ (1)-(4) 

az adózó túlfizetésre vonatkozó utalási, visszautalási kérelemről dönt  2003. évi XCII. tv. 37.§, 38.§, 43.§, 123.§, 151.§ , 

13/1991. (V. 21.) PM. r. 10.§ 

végzi a pénzforgalmi tételek könyvelését, 2003. évi XCII. tv. 38.§, 40.§, 43.§, 123.§, 151.§ , 

13/1991. (V. 21.) PM. r. 

végzi a számlaegyenleg értesítések kiküldését, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) n.)  

2003. évi XCII. tv. 43.§ (8) 

feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások 

adóellenőrzésének lefolytatása, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.) 

2003. évi XCII. tv. 86.§-128/A.§ 

hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján 

határozatot hoz, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.) 

2003. évi XCII. tv 105.§, 105/A.§, 

120.§-129.§ 

adóigazolásokat állít ki, 1991. évi XXXIV. tv. 2.§ (5) 

2003. évi XCII. tv. 5/A.§ (5), 85.§, 85/A.§ 

2/1968. (I. 24.) IM. r 5.§ (2) 

32/2005. (X.25.) PM. r. 1.sz. melléklet c.) pont 

297/2001. (XII.27.) Korm. r. 3.§ (1) c.) 

az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, 

tájékoztatást kér, és ad, helyszíni szemlét tart, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) 1.) 

2003. évi XCII. tv. 

52.§, 53.§, 54.§, 55/B.§,  119.§ (1) 

közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.) 

1990. évi C. tv. 1.§-8.§ 

követelést jelent be, számlaegyenleget közöl, valamennyi adónem 

vonatkozásában a Cégközlönyben közzétett módon a felszámolási-, 

végelszámolási-, csődeljárás, kényszertörlési eljárások során, 

melyeket figyelemmel kísér és kapcsolódó adóigazgatási eljárást 

kezdeményez és folytat le. 

1991. évi IL. tv.  

2006. évi V. tv.  

2003. évi XCII. tv.  



 

határozattal az adó megfizetésére kötelezi az adótartozásért 

jogszabály alapján helyt állni köteles személy(eke)t, ha az adózó az 

esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani nem lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2003. évi XCII. tv 35.§  

ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, 

adatszolgáltatás felülvizsgálatával, rendeletalkotással kapcsolatos 

feladatokat 

2003. évi LXXXIX. tv. 11.§, 21/A.§, 24.§, 25.§ 

A gépjárműadó megállapítása hatósági adatszolgáltatás alapján 

(adókivetés) 

1991. évi XX. tv. 140. § (2) m.) 

1991. évi LXXXII. tv.  

2003. évi XCII. tv 125.§ (2), (4), (5), (6), (7); 

176.§ (1);  

teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, megkeresésre, valamint az önkormányzati adókra 

vonatkozóan környezettanulmányt készít,  

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.) 

2003. évi XCII. tv. 5/A. §, 53.§ 

 

méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben 

környezettanulmányt készít, határozatot hoz  

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.), f.) 

2003. évi XCII. tv. 133.§ (1)-(9), 134.§ (1)-(3),  

1997. évi XXXI. tv. 24.§ (9) 

elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt információs 

anyagokat, értékeléseket és beszámolókat az illetékes központi 

szervek, hivatal szervezeti egységei, képviselő-testület és a  

lakosság felé, 

1990. évi C. tv. 8.§ (2), 42/B.§ (1), (3),  

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) s.), h.), k.) 

2003. évi XCII. tv. 1.§ (5) 

13/1991. (V.21.) PM.r. 14.§  

ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 

fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával kapcsolatos 

feladatokat 

2003. évi XCII. tv. 176.§ (3)-(9) 

1995. évi CXVII. tv. 17.§ (4), 1. sz. mell. 9.4.;  

a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű 

módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult 

szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),  

2003. évi XCII. tv 135.§, 136.§, 

2004. évi CXL tv. 30.§ 

 
Adóeljárási csoport: 

vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, 

 

  

1991.évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.), s.) 

13/1991. (V.21.) PM. r. 

figyelemmel kíséri a hátralékos adózók folyószámláit, 2003. évi XCII. tv. 150.§, 150/A. § 

végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a hatályos 

jogszabályok szerint, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.) 

1994. évi LIII. tv.  

2003. évi XCII.tv. 81.§,144.§-164/A.§ 

teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.) 

2003. évi XCII. tv. 5/A.§, 53. § 

lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen tartozások adók 

módjára történő végrehajtását, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), r.)  

1994. évi LIII. tv. 

2003. évi XCII. tv. 81.§ d.), 144.§-164/A.§ 

13/1991. (V.21.) PM. rendelet  

kiállítja az adó-és értékbizonyítványokat 1990. évi XCIII. tv. 101.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)  

hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba az 

adótartozásokat, 

2003. évi XCII. 35.§ (2) a.) 

1959. évi IV. tv. 677.§ (1) c.) 

közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 

 

1990. évi C. tv. 1.§-8.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)  

határozatot hoz az adókra vonatkozóan, a részletfizetés, fizetési 

halasztás, egyéb méltányossági ügyekben, 

1991. évi XX. törvény 140.§ (2) e.), f.) 

2003. évi XCII. tv. 133.§  

(1)-(9), 134.§ (1)-(3), 

1997. évi XXXI. tv. 24.§ (9) 

képviseli a hivatalt a csődeljárás, felszámolási és végelszámolási 

eljárás során 

1991. évi IL. tv.  

2006. évi V. tv. 

hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján 

határozatot hoz, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.) 

2003. évi XCII. tv 105.§, 105/A.§, 

120.§-129.§ 

határozattal az adó megfizetésére kötelezi az adótartozásért jogszabály 

alapján helyt állni köteles személy(eke)t, ha az adózó az esedékes adót 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2003. évi XCII. tv 35.§  



nem fizette meg és azt tőle behajtani nem lehet. 

a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű 

módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult 

szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),  

2003. évi XCII. tv 135.§, 136.§, 

2004. évi CXL tv. 30.§ 

 

-  A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai Csoportjának a Döntésre 

előkészíti a polgármester ill. a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi, kötelezően 

ellátandó szociális, gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket tartalmazó 

táblázatában az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

 
Méltányossági segély ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 45. § 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály a Döntésre előkészíti a polgármester ill. a 

jegyző hatáskörébe tartozó alábbi, kötelezően ellátandó szociális, 

gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket tartalmazó táblázatában az alábbi 

szövegrész helyébe: 

 
Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet 1997. évi XXXI. tv. 7/A. §, 149/1977. (IX.10.) 

Korm.rend. 83/A. § 

 

 az alábbi szövegrész lép: 

 
Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 1997. évi XXXI. tv. 67/A. §, 149/1977. (IX.10.) 

Korm.rend. 83/A. § 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai Csoportjának a Gondoskodik 

kezdetű táblázatában az alábbi szövegrész helyébe: 

 
a szociális nyilvántartások vezetéséről 1993. évi III. tv 18-19. §, 23. § 

63/2006. (III.27.) Korm.rend. 5/A. §, 17. § (3) bek.  

ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 15. § 

 

 az alábbi szövegrész lép: 

 
a szociális nyilvántartások vezetéséről 1993. évi III. tv 18-19. §, 23. §., 1997. évi XXXI. 

tv. 138. § (1b) bek., 

63/2006. (III.27.) Korm.rend. 5/A. §, 17. § (3) bek.  

ZMJVK 25/2006. (VI.15.) ör. 15. § 

 

-  A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai Csoportjának a Gondoskodik 

kezdetű táblázata az alábbiakkal egészül ki: 

 
a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolás kiadásáról 2005. évi CLXXIV. tv. 6.§ (5) bek. a) pont, 

43/2013. (X.1.) NGM rend. 1. § (1) bekezdése 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai Csoportjának az Önként 

vállalt feladatok kezdetű szövegrészben az alábbi bekezdés helyébe: 

 
- az méltányossági segély Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2006. 

(VI.15.) ör. 45. § 

 



az alábbi bekezdés lép: 

 
- méltányossági segély,  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2006. 

(VI.15.) ör. 45. § 
 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási 

Csoportjának feladatait felsoroló táblázatában az alábbi szövegrészek helyébe: 

 
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat, 1959. évi IV. törvény (Ptk)., 188-191.§ (Ptk). 

26. § (1), 29. §, 

228/2009. (X. 16.) Korm. r. 

- a birtokvédelmi beadványban leírtak tisztázására tárgyalást tűz ki, 

amelyre idézést küld ki mindazon személyek részére, akiknek személyes 

meghallgatása szükséges, 

Ptk. 29. §, 2004. évi CXL. tv. 46. § (1) 

- indokolt esetben helyszíni szemlét tart, melynek időpontjáról az 

érintetteket értesíti, 

2004. évi CXL. tv. 49. §  

Ptk. 29.§ 

  

- a tényállás tisztázása után – ha a felek között nem jött létre egyezség – 

dönthet a hasznok, károk, költségek kérdésében, 

1959. évi IV. törvény Ptk. 191. § (3) 

- lefolytatja a birtokvédelmi végrehajtási eljárásokat, Ptk. 29. §., 2004. évi CXL. tv. VIII. fejezet  

- hatósági bizonyítványokat, igazolásokat ad ki, 2004. évi CXL. tv. 83-84. § 

- átveszi, kiadja és értékesíti a talált tárgyakat, 18/1960. (IV.13) Korm. r. 1-2. §, 4. § (1) bek. 

 

az alábbi szövegrészek lépnek: 

 
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat, 2013. évi V. törvény (Ptk). 5:5. § - 5:8. §,    

228/2009. (X. 16.) Korm. r. 

- a birtokvédelmi beadványban leírtak tisztázására tárgyalást tűz ki, 

amelyre idézést küld ki mindazon személyek részére, akiknek 

személyes meghallgatása szükséges, 

2004. évi CXL. tv. (Ket.) 46. § (1) bek. 

- indokolt esetben helyszíni szemlét tart, melynek időpontjáról az 

érintetteket értesíti, 

2004. évi CXL. tv. 49. §  

 

 

- a tényállás tisztázása után – ha a felek között nem jött létre 

egyezség – dönthet a hasznok, károk, költségek kérdésében, 

2013. évi V. törvény 5:8. § (2) bek. 

- lefolytatja a birtokvédelmi végrehajtási eljárásokat, 2013. évi V. törvény 5:8. § (4)., 2004. évi CXL. tv. 

VIII. fejezet  

- hatósági bizonyítványokat, igazolásokat ad ki, 2004. évi CXL. tv. 83. § 

- átveszi, kiadja és értékesíti a talált tárgyakat, 2013. évi V. törvény 5:55-5:56. § 

 

-  A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási 

Csoportjának a Hagyatéki ügyekben kezdetű táblázatában az alábbi 

szövegrészek helyébe: 

 
- A hagyatékot leltározni kell, ha 

a) a hagyatékban 

aa) belföldön fekvő ingatlan van, 

ab) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve 

szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, 

ac) lajstromozott vagyontárgy van, 

ad) a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket 

meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy 

b) a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján 

valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a 

hagyaték értékét. 

A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is, 

továbbá ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, a 6. § 

 2010. évi XXXVIII. tv. 20. § 

 

 



(1) bekezdés db)-dd) alpontjaiban nevezettek kérelmére leltározni 

kell a kérelmező hagyatéki eljárásban való érdekeltségét 

megalapozó vagyontárgyat. 

A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt 

a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és 

aa) méhmagzat, 

ab) cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes 

kiskorú, 

ac) cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú, 

ad) ismeretlen helyen lévő személy, 

ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy 

b) csak a Magyar Állam. 

A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó 

végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte. 

- A leltározást a vagyon fekvésének helyén a szemlére vonatkozó 

szabályok szerint kell elvégezni, ha 

a) az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen, 

korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen levő vagy ügyeinek 

vitelében akadályozott személy öröklési érdeke veszélyeztetve van, 

b) örökösként csak a Magyar Állam érdekelt, vagy 

c) a jegyző vagy a közjegyző – az eset arra okot adó körülményeire 

figyelemmel és azokat a leltárban feltüntetve – indokoltnak tartja, 

vagy 

d) helyszíni leltározást az örökösként érdekelt személy, a 

végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság 

kéri. 

2010. évi XXXVIII. tv.  29. § (1) 

- Ha a hagyatéki eljárás lefolytatásához olyan adat vagy irat 

szükséges, amellyel bíróság, hatóság, egyéb állami, önkormányzati 

szerv vagy az adatot kezelő egyéb szerv vagy személy (a 

továbbiakban együtt: megkeresett) rendelkezik, azt a jegyző vagy a 

közjegyző megkeresi az adatok átadása, okirat bemutatása vagy 

nyilatkozattétel céljából. 

2004. évi CXL. tv. 16. § (1) 

  

- A leltár egy példányát – az ok megjelölésével – az illetékes 

gyámhivatalnak is meg kell küldeni a szükséges intézkedések 

megtétele végett, ha az öröklésben olyan személy látszik 

érdekeltnek, akinek nincs törvényes képviselője, vagy törvényes 

képviselője akár a törvény kizáró rendelkezése folytán, akár 

tényleges akadály miatt az ügyben nem járhat el és 

a) méhmagzat, 

b) cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú, 

c) cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú, 

d) törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező, 

ismeretlen helyen tartózkodó vagy az ügyeinek vitelében más okból 

akadályozott természetes személy. 

2010. évi XXXVIII. tv. 24. § (1) 

 

az alábbi szövegrészek lépnek: 

 
- A hagyatékot leltározni kell, ha 

a) a hagyatékban 

aa) belföldön fekvő ingatlan van, 

ab) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve 

szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, 

ac) lajstromozott vagyontárgy van, 

ad) a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket 

meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy 

 2010. évi XXXVIII. tv. 20. § 

 

 



b) a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján 

valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a 

hagyaték értékét. 

A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is, 

továbbá ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, a 6. § 

(1) bekezdés db)-dd) alpontjaiban nevezettek kérelmére leltározni 

kell a kérelmező hagyatéki eljárásban való érdekeltségét 

megalapozó vagyontárgyat. 

A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt 

a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és 

aa) méhmagzat, 

ab) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló kiskorú, 

ac) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, 

ad) ismeretlen helyen lévő személy, 

ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy 

b) csak a Magyar Állam. 

A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó 

végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte. 

- A leltározást a vagyon fekvésének helyén a szemlére vonatkozó 

szabályok szerint kell elvégezni, ha 

a) az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképességet érintő 

gondnokság alatt álló, ismeretlen helyen levő vagy ügyeinek 

vitelében akadályozott személy öröklési érdeke veszélyeztetve van, 

b) örökösként csak a Magyar Állam érdekelt, vagy 

c) a jegyző vagy a közjegyző – az eset arra okot adó körülményeire 

figyelemmel és azokat a leltárban feltüntetve – indokoltnak tartja, 

vagy 

d) helyszíni leltározást az örökösként érdekelt személy, a 

végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság 

kéri. 

2010. évi XXXVIII. tv.  29. § (1) 

- Ha a hagyatéki eljárás lefolytatásához olyan adat vagy irat 

szükséges, amellyel bíróság, hatóság, egyéb állami, önkormányzati 

szerv vagy az adatot kezelő egyéb szerv vagy személy (a 

továbbiakban együtt: megkeresett) rendelkezik, azt a jegyző vagy a 

közjegyző megkeresi az adatok átadása, okirat bemutatása vagy 

nyilatkozattétel céljából. 

2010. évi XXXVIII. tv.  16. § (1) 

 

- A leltár egy példányát – az ok megjelölésével – az illetékes 

gyámhivatalnak is meg kell küldeni a szükséges intézkedések 

megtétele végett, ha az öröklésben olyan személy látszik 

érdekeltnek, akinek nincs törvényes képviselője, vagy törvényes 

képviselője akár a törvény kizáró rendelkezése folytán, akár 

tényleges akadály miatt az ügyben nem járhat el és 

a) méhmagzat, 

b) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló kiskorú, 

c) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, 

d) törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező, 

ismeretlen helyen tartózkodó vagy az ügyeinek vitelében más okból 

akadályozott természetes személy. 

2010. évi XXXVIII. tv. 24. § (1) 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási 

Csoportjának a Kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási ügyekben kezdetű 

táblázatában az alábbi szövegrészek helyébe: 
- ellátja az üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatokat, 

kiadja a működési engedélyt, 

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

  

- a működési engedély adatiban történő változás esetén a 

módosított adatoknak megfelelő működési engedélyt határozattal 

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



kiadja, vagy a tevékenységet nyilvántartásba veszi, amennyiben 

nem engedélyköteles 

  

- bejelentés alapján vagy hivatalból – a lakók egészséges  

életkörülményeinek, és pihenéshez való jogának biztosítása 

érdekében – a külön jogszabályban meghatározott veszélyes 

mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva 

tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a kereskedelmi 

hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva 

tartási időszakot rendelhet el. 

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

pontja 

- A külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj 

esetén megtilthatja, vagy korlátozhatja a kereskedő számára a 

hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat 

okozó eszköz használatát, ha az az emberek nyugalmát jelentős 

mértékben zavarja. 

2005. évi CLXIV. törvény 6. § (5) 

  

- ellátja a szálláshely szolgáltatási tevékenység üzemeltetési 

engedélyének kiadásával, nyilvántartásba vételével, megszűnésével 

kapcsolatos feladokat 

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 10-15. § 

  

- ellenőrzi a rendszeres rendezvények helyszínét  23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) 

 

az alábbi szövegrészek lépnek: 

 
- ellátja az üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatokat, 

kiadja a működési engedélyt, 

 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., 9. 

§ (1) bek. 

 

- a működési engedély adatiban történő változás esetén a 

módosított adatoknak megfelelő működési engedélyt határozattal 

kiadja, vagy a tevékenységet nyilvántartásba veszi, amennyiben 

nem engedélyköteles 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 10. § (2) bek. 

 

- bejelentés alapján vagy hivatalból – a lakók egészséges  

életkörülményeinek, és pihenéshez való jogának biztosítása 

érdekében – a külön jogszabályban meghatározott veszélyes 

mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva 

tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a kereskedelmi 

hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva 

tartási időszakot rendelhet el. 

2005. évi CLXIV. törvény 6. § (5) 

- A külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj 

esetén megtilthatja, vagy korlátozhatja a kereskedő számára a 

hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat 

okozó eszköz használatát, ha az az emberek nyugalmát jelentős 

mértékben zavarja. 

2005. évi CLXIV. törvény 6. § (6) 

 

- ellátja a szálláshely szolgáltatási tevékenység üzemeltetési 

engedélyének kiadásával, nyilvántartásba vételével, megszűnésével 

kapcsolatos feladokat 

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 10-16. § 

 

- ellenőrzi a rendszeres rendezvények helyszínét  23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) 

 

-  A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási 

Csoportjának a Kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási ügyekben kezdetű 

táblázatában az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

 
- a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző kérelemre 

nyilvántartásba veszi az alkalmi falusi és agroturisztikai 

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 3. § (1) 



szolgáltatót – ideértve a falusi szállásadóként közhitelű hatósági 

nyilvántartásba vett természetes személyt is  

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási 

Csoportjának a Telepengedélyezési, telephely bejelentési ügyekben kezdetű 

táblázatában az alábbi szövegrész helyébe: 

 
- szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel az ügyfeleket, 2004. évi CXL. tv. 37. § (2) 

 

az alábbi szövegrész lép: 

 
- szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel az ügyfeleket, 2004. évi CXL. tv. 37. § (3) 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási Csoportjának 

feladatait felsoroló táblázatában az alábbi szövegrész helyébe: 

 
- nyilvántartást vezet az apa adatai nélkül anyakönyvezett 

születésekről, a nyilvántartást félévenként ellenőrzi, a hiányzó 

adatok beszerzésére az anyát vagy az ügyben eljáró gyámhatóságot 

ismételten felhívja. Ha a hiányzó adatokat a születéstől számított 

három éven belül nem jegyezték be, megkeresi a gyámhatóságot a 

képzelt apa adatainak hivatalból történő megállapítására. A 

gyámhatóság jogerős határozata alapján képzelt apa adatait jegyzi 

be   

6/2003. (III.7.) BM rendelet 48. § (2) bek., 53. §, 

94. § 

 

az alábbi szövegrész lép: 

 
A gyámhatóság jogerős határozata alapján képzelt apa adatait 

jegyzi be.   

6/2003. (III.7.) BM rendelet 53. §  

 

- A Közgazdasági Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat 

lép: 

 

KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 
 

Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek főbb 

részterületei: 

-  városfejlesztés és városüzemeltetés, 

-  költségvetési intézmények működtetése. 

Előkészíti a Feladat- és hatásköri törvényben a polgármester és a jegyző részére meghatározott gazdálkodási 

feladatainak ellátását. (1991. évi XX. tv., 2011. évi CLXXXIX. tv., 2011. évi CLXXXIX. tv. 2000. évi C. tv. 

alapján) 

Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok 

szakmai felelősként végzi az osztály feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső 

szervezet közreműködésével 

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei,  

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 

meghatározottak szerint pénzügyi szakemberként részt vesz 

az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 

közbeszerzéseinek lebonyolításában, 

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

 

 



Az osztály a következő feladatokat látja el az alábbi csoportbontásban: 

 

Számviteli csoport: 

Elkészíti, illetve szükség szerint aktualizálja a számviteli politikát, valamint a 

számviteli és bizonylati rend alapját képező egyéb helyi szabályzatokat. 

Figyelemmel kíséri a szabályzatok betartását, gondoskodik a megfelelő 

számviteli és bizonylati rendről.  

1991. évi XX. tv. 140 §,  

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 50.§. 

Közreműködik az alkalmazott számviteli információs rendszer biztosításában, 

és annak folyamatos továbbfejlesztésében. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 88.§. 

Az Önkormányzat területén – intézményi megkeresésre – gondoskodik a 

számviteli szakmai kérdések értelmezéséről, a szakmailag helyes álláspontok 

kialakításáról.  

2000. évi C. tv. 14. § 

Elkészíti a Hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

valamint az önkormányzati társulások elemi költségvetését 

368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 32.§. 

Végzi a hivatal könyvelési feladatait, folyamatosan biztosítja a saját számviteli 

nyilvántartásaira épülő információkat a társosztályok, a testületek és a hivatal 

vezetése számára. 

2000. évi C tv. 4-5. §.  

2011. évi CLXXXIX. tv. 80 §, 

292/2009. (XII.19.) Korm. rend. 81.§. 

4/2013.(I.11.) Korm. r. 39. 45. §.; 

38/2013.(IX.19) NGM r. 

Ellátja a hivatalhoz kapcsolódó önálló szervezetek – Önkormányzat, Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati társulások – számviteli 

információs feladatait. Folyamatos kapcsolatot tart fenn azok 

munkaszervezetével. 

368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 9.§. 

Elvégzi az Európai Uniós projektekhez kapcsolódó számviteli feladatokat, 

együttműködve az e célra létrejött társulás munkaszervezetével 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 

Elkészíti a hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

valamint az önkormányzati társulások féléves és éves költségvetési 

beszámolóját, valamint az időszaki költségvetési jelentéseket és 

mérlegjelentéseket. 

2000. évi C tv. 4-5. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 8-14.§. 

368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 149. §, 

158. §, 170.§. 

Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket 

(elszámolások, statisztikai jelentések). 

288/2009. (XII.15) Korm.rend. 

 

Vezeti a hivatal kezelésében lévő, valamint a társaságok részére üzemeltetésre 

átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását – az ingatlanok kivételével – 

, gondoskodik annak főkönyvvel való egyezőségéről.  Folyamatos egyeztetést 

végez a vagyonnyilvántartóval annak érdekében, hogy a főkönyvi, az 

analitikus és a kataszteri nyilvántartás összhangban legyen. 

2000. évi C tv. 165. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 

Szervezi és irányítja az immateriális javak és tárgyi eszközök kétévente 

esedékes leltározását, közreműködik a leltárfelvétel és kiértékelés 

szabályszerű lebonyolításában. 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 22 §. 

Kezeli a pénzügyi és számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó szigorú 

számadású nyomtatványokat, 

2000. évi C tv. 168. §.  

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 52.§. 

Gondoskodik a hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartásáról, 

nyilvántartja a részesedéseket, valamint a befektetési és forgatási célú 

értékpapírokat. 

2000. évi C. tv. 165. § 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 

Biztosítja a féléves és éves beszámolókhoz, jelentésekhez szükséges adatokat, 

információkat. 

2000. évi C tv. 4-5. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 8-14.§. 

A folyamatban lévő beruházások üzembe helyezéséhez számviteli 

információkat szolgáltat a VTO vagyongazdálkodási csoportja részére. 

2000. évi C tv. 165. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 

 

Üzemgazdasági csoport: 

elkészíti a költségvetési koncepció, a költségvetés, az időszaki, 

féléves, háromnegyedéves-beszámolók, valamint a zárszámadás 

tervezetét, a költségvetési előirányzatok évközi módosításait, 

368/2011.(XII.31.) Korm.rend.  24-27. §, 32-34.§, 

42-43.§,  

2011. évi CLXXXIX. tv. 4., 12., 23.-24.,34., 87., 

108. § 1991. évi XX tv. 138-140 §,  

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 

folyamatosan gondoskodik a szükséges üzemgazdasági elemzések, 

értékelések elkészítéséről,  

 

az önkormányzat szintjén szervezi és irányítja a költségvetés 

teljesítéséről szóló beszámolók készítését, az erre irányuló 

368/2011. (XII.31.) Korm.rend.  157-159. § 

2011. évi CLXXXIX. tv. 89., 91.§ 



intézkedés alapján szolgáltatott anyagokból összeállítja az 

önkormányzati szintű költségvetési és annak teljesítéséről szóló 

előterjesztéseket, koordinálja az egyedi jelentések készítését, 

közreműködik a Gazdasági-, valamint a Pénzügyi Bizottság 

üléseinek szakmai, technikai és ügyviteli előkészítésében, 

 

További feladata:  

az intézmények normatív finanszírozás alapját képező 

önkormányzati normatívák éves felülvizsgálata,  

 

 

 

368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 101-103., 104. § 

2011. évi CLXXXIX. tv. 59-60. § 

létszámadatok felmérése a normatív állami támogatás igényléséhez, 

ezen támogatások elszámolása a tényleges létszámok alapján az 

önállóan gazdálkodó intézményeknél helyszíni ellenőrzés 

formájában,  

A feladatmutatók változása esetén gondoskodik a normatív állami 

támogatások lemondásának, illetve pótlólagos igénylésének 

elkészítéséről 

Az intézményektől (PH. és intézm.) begyűjti a vagyon változásaira 

vonatkozó adatokat és összeállítja a zárszámadáshoz kapcsolódó 

vagyonleltárt. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 91. § 

 
Pénzügyi csoport: 

Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő 

követeléseket és kötelezettségeket, azok beszedéséről és 

teljesítéséről gondoskodik,  

Folyamatosan figyelemmel kíséri a teljesítés állását és szükség 

esetén intézkedik a megfelelő teljesítés érdekében,  

2000. évi C. tv. 29. § 165 § 

Az illetékesek által utalványozott és érvényesített – a 

költségvetésben foglalt feladatok teljesítéséről kiállított – 

bizonylatokat ellenjegyzi és a kedvezményezett javára a pénzügyi 

teljesítést – határidőn belül – foganatosítja, 

368/2011.(XII.31) Korm.rend. 

52;53;54;55,56;§. 

A pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére 

folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő 

elszámolását, nyilvántartását, 

1991. évi XX. tv. 140.§ 

biztosítja az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását, a 

szabad pénzeszközöket megfelelően hasznosítja, 

1991. évi XX. tv. 140. § 368/2011.(XII.31) 

Korm.rend. 147. § 

Kezeli a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait, a 

változásokat koordinálja, átvezeti a nyilvántartásokon és azokról 

tájékoztatja az illetékeseket (intézmény, osztály, csoport, stb.), 

biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen 

teljesítés, felhasználás (ahol az operatív gazdálkodás jogosítványait 

a közgazdasági osztály gyakorolja), 

1991. évi XX. tv. 140. § 

2011. évi CXCV. tv. 34; 35.§. 

gyakorolja az operatív gazdálkodásról kiadott szabályozás szerinti 

körben az érvényesítési hatáskört, 

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

Megszűnés vagy új intézmény alapítása esetén gondoskodik a kv-i 

elszámolási számla megszűntetéséről vagy nyitásáról 

368/2011.(XII.31) 147. § 

Ellátja a szakosztályi gazdálkodáshoz kapcsolódó készpénz 

kifizetési feladatokat, 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 148.§. 

Elvégzi az Európai Uniós projekthez kapcsolódó pénzügyi 

feladatokat, együttműködve az e célra létrejött társulás 

munkaszervezetével 

2011. évi CXCV tv. 27.§. 

Ellátja a városi kincstár működtetésével összefüggő feladatokat, 

operatív likviditási tervet készít, 

368/2011.(XII.31.). Korm.rend. 122. § 

határidőre teljesíti az adóköteles kifizetésekkel összefüggő 

adatszolgáltatásokat (MÁK, APEH) 

2007. évi CXXVII. tv. 

számfejti, lejelenti a hóközi személyi jellegű kifizetéseket, 422/2012.(XII.29.) Korm. rend. 

koordinálja az osztály és a hivatal többi szervezeti egységei és az 

intézmények közötti kapcsolatokat, az érintett csoportokkal 

együttműködve átveszi a többi szervezeti egységtől és az 

intézményektől érkező gazdasági – pénzügyi (költségvetés, félévi és 

éves beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés) információs 

2011. évi CXCV. tv.23;24. § 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 170.§. 

4/2013. (I.11.) Korm. rend. 



anyagokat, részt vesz azok feldolgozásában, 

végzi a havi, negyedéves és eseti számlázást a vevők részére 2007. évi CXXVII. tv. 

nyilvántartja a vevők részére kibocsátott, illetve a szállítóktól 

beérkező számlákat az áfa-bevallás elkészítése céljából, 

2000. évi C tv. 165. § 

az év folyamán történt adóköteles kifizetésekről adóigazolásokat 

állít ki, 

2003. évi XCII. tv. 

azon szociális és egyéb támogatások kifizetése esetében, 

amelyekhez központi forrás igényelhető, végzi ezen támogatások 

igénylését, 

262/2004. (IX. 23.) Korm.rend. 1993. évi III. tv. 

62/2006. (III.27.) Korm.rend.  

2013. évi CCXXX. tv. 

Gondoskodik a kötelezettségvállalás nyilvántartásáról 

(Önkormányzati Osztály feladatkörébe tartozó előirányzatok 

kivételével) 

368/2011.(XII.31.) Korm.rend 56.§. 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  2014. június 30. 

Felelős:  dr. Kovács Gábor jegyző 

 

  Dr. Kovács Gábor sk. 

                   jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

                          polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. II. félévi munkatervének 

jóváhagyása 

 

 ZMJVK 100/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. II. félévi munkatervét a 

mellékletnek megfelelően elfogadja.  

A közgyűlés 2014. június 19. és 2014. szeptember 18. között nyári szünetet tart. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

  Dr. Kovács Gábor  sk. 

                   jegyző  

Gyutai Csaba sk. 

                          polgármester 

 

Tárgy: Közgyűlés által létrehozott alapítványok támogatása 

 

 ZMJVK 101/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi költségvetésről szóló 

2/2014. (II.07.) sz. rendeletében biztosított keretösszeg terhére az alábbi 

alapítványokat támogatja: 

 

Millecentenáriumi Közalapítvány 300.000,- Ft 

Lakhatásért Közalapítvány 1.000.000,- Ft 

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 1.000.000,- Ft 



 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2014. július 15. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása 

 

 ZMJVK 102/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

I/1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Erdei Faluért Kiemelten 

Közhasznú Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást biztosít a 2014. évi 

költségvetés polgármesteri rendelkezésű keret sor terhére. 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2014. július 4. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

I/2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Egészségügyi és 

Esélyegyenlőségi Bizottság 71/2014/5 sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően a Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány 

részére 200.000 Ft összegű támogatást biztosít a Családfesztivál 2014. program 

támogatása céljára az „Egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete” 

terhére. 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

 Határidő: 2014. július 4. 

 Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

I/3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Üzemeltetési 

és Tervezési Bizottság 75/2014/2. sz. határozatának megfelelően az alábbi 

alapítványok részére biztosít támogatást a „Lakossági civil kezdeményezések 

támogatása” költségvetési sor terhére. 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatási 

összeg 

1. 
A Tanulókért és az Iskoláért  

Ady Alapítvány 
Fedett kerékpártároló építése 53.500 Ft 

2. Mindszenty Iskoláért Alapítvány Játszótér létesítése 100.000 Ft 

3. 
Családfesztivál Kulturális Művelődési 

és Közösségi Alapítvány 
Családfesztivál 2014 50.000 Ft 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2014. július 4. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

I/4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság 81/2014/2. és 85/2014/2. számú határozatában foglaltaknak 

megfelelően az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatási 

összeg 

Költségvetési  

sor 

 

1. 

 

A Tanulókért és az Iskoláért 

Ady Alapítvány 

Fedett kerékpártároló 

építése 
50.000 Ft 

intézmények 

támogatása, 

rendezvényeik 

finanszírozása 

 

2. 

Családfesztivál Kulturális 

Művelődési és Közösségi 

Alapítvány 

Családfesztivál  

2014. 
90.000 Ft 

intézmények 

támogatása, 

rendezvényeik 

finanszírozása 

3. 
Izsák Imre, Az Oktatás 

Jövőjéért Alapítvány 
Izsák Tábor 90.000 Ft 

2014. évi közöss. 

műv. pály. 

4. Kincskereső Alapítvány ebédlői bútor cseréje 100.000 Ft 
2014. évi közöss. 

műv. pály. 

5. 
Dózsa György Általános 

Iskoláért Alapítvány 
ebédlői bútor cseréje 100.000 Ft 

2014. évi közöss. 

műv. pály. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2014. július 4. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

I/5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 

101/2014/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbi szervezetek 

részére biztosít támogatást az „Egyéb szervezetek támogatása” költségvetési 

sor terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatási 

összeg 

1. 
A Tanulókért és az Iskoláért 

Ady Alapítvány 

Fedett kerékpártároló  

építése 
53.500 Ft 

2. 
Mindszenty Iskoláért 

Alapítvány 

Játszótér 

 létesítése 
200.000 Ft 

3. 
Családfesztivál Kulturális Művelődési és 

Közösségi Alapítvány 

2014. évi  

Családfesztivál 
150.000 Ft 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2014. július 4. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

I/6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Komplex belváros 

rehabilitációs program Zalaegerszegen” – NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001 

város rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap 

felhasználásával a mini-projektek megvalósítására a szakmai munkacsoport 

javaslatára, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázat címe 
Támogatási 

összeg 

1. 
Landorhegyi Gondozóház 

Alapítvány 

Ágykölcsönzés és a korszerű 

otthonápolás 
3.000.000 Ft 

2. 
Cseperedő Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 

Változnak az idők, és mi is 

bennük változunk 
2.100.000 Ft 

3. 
Kincskereső Alapítvány 

Petőfi Általános Iskola 
Kincseink a gyermekeink 2.250.000 Ft 

4. 
Zalaegerszegi Gyermekek 

 Egészségéért Alapítvány 

Zalaegerszegi Gyermekek 

Egészséges Életkezdését 

Támogató Program 

1.000.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási szerződések megkötésére. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősügyi Tanács 5/2014. (V. 

19.) sz. határozatának megfelelően a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési 

Központja és Könyvtára részére 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít az I. 

Azáleás-völgyi virágfesztivál szépkorúak számára szóló programjai támogatása 

céljára, az „Idősügyi feladatok” keret terhére. 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

 Határidő: 2014. július 4. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 



Tárgy: Együttműködési megállapodás a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek 

Szövetségével 

 

 ZMJVK 103/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zalaegerszegi Polgárőr 

Egyesületek Szövetségével új – az előterjesztés mellékletét képező – együttműködési 

megállapodás megkötésével. 

Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, továbbá a Zala Megyei Rendőr-

főkapitánysággal és a Zalaegerszegi Rendőrkapitánysággal a közterületi 

kamerarendszer megváltozott működtetésének részletszabályait tartalmazó 

megállapodás kidolgozására és aláírására. 

 

Határidő: 2014. július 15. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Fogorvosi tevékenység végzésére létrejött feladat-ellátási szerződések 

módosítása 

 

 ZMJVK 104/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogorvosi tevékenység végzésére 

irányuló feladat-ellátási szerződések módosítását 2014. július 1. napjával a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződések módosítása, 

illetőleg újrakötése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, továbbá 

felhatalmazza a szerződések aláírására. 

Határidő: 2014. július 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött bérleti szerződés 

módosítása 

 

 ZMJVK 105/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei 

Szervezete egyetértésével - a 2000. december 15. napján a hajléktalanok ellátásának 

biztosítása érdekében a Zalaegerszeg, Hock J. u. 98. szám alatti ingatlan 

vonatkozásában kötött bérleti szerződést 2014. július 1. napi hatállyal az alábbi 

ponttal egészíti ki:  

 „- A Zala Megyei Kormányhivatal 2014. április 30-án kelt kijelölése alapján a 

bérlő köteles a Zalaegerszeg, Hock János utca 98. szám alatt működő 

intézmény III. emelet 304. számú helyiségét az életvitelszerű közterületi 

tartózkodás szabályainak megsértése miatt indult szabálysértési eljárások 

lefolytatásának céljára biztosítani.”  

 



A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítás aláírására.  
 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése keretében beszerzésre kerülő 

eszközök használatba adása (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0016) 

 

 ZMJVK 106/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése” című, 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0016 számú projekt keretében beszerzésre kerülő  

- 1 db tömörítő lapos és 1 db forgódobos hulladékgyűjtő jármű, 1 db kétkaros 

konténerszállító jármű,10 db mérlegelő adapter, 

- 450 db 120 l-es, valamint 450 db 240 l-es hulladékgyűjtő edény és 60 db 

hulladékgyűjtő konténer, 

- 19 db GPS fedélzeti egység és egyéb kiegészítő eszköz bérbeadására 

versenyeztetési eljárás nélkül a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel  (8900 

Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) előszerződést köt.  

Az eszközök beszerzését követően az önkormányzat és a Nonprofit Kft., az 

előszerződésben foglalt feltételekkel, bérleti szerződést köt – a támogató előzetes 

jóváhagyását követően - 2015. 06. 30. napjáig, azzal, hogy a bérleti szerződés a 

közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása esetén azzal megegyező időtartamra 

szintén meghosszabbítható. Az eszközöket elidegenítési és terhelési tilalom terheli a 

pályázatban foglalt feltételeknek megfelelően. 

A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az eszközök használata az alvállalkozó részére 

átengedésre kerüljön.  A bérleti díj, az eszközök beszerzését követően, a végleges 

bérleti szerződésben kerül meghatározásra. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az eszközök beszerzését követően a 

végleges bérleti szerződést terjessze a közgyűlés elé.  

 

Határidő: az előszerződés megkötésére: 2014. július 30.  

  az előterjesztés elkészítésére: az eszközök beszerzését követő közgyűlés 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása vis maior támogatás igénylésére 

 

 ZMJVK 107/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 

címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése:  

 Pince- és partfalomlás, földcsuszamlás: 

- Borostyán sor (Zalaegerszeg, 23454 hrsz.) rézsű megcsúszás  

 Előre nem látható természeti erők által fenyegető veszély bekövetkezésének 

lehetősége miatt szükségessé váló védekezés: 

- önkormányzati tulajdonú ingatlanokon (Zalaegerszeg, 2972, 4845/4, 

4905/2, 3121/4, 3431/13, 29, 8, 1553/1, 3065, 2933/8, 2361, 4983/84, 



4851, 745/47, 544, 2431/1, 4093/5, 5033/3, 4370/1, 836/7, 4983/62, 

2946/5, 4843/3, 0709/4, 2746/12, 745/93, 3325/1, 3282/1 hrsz.) viharkáros 

fák nyesése vagy kivágása, 

 Út helyreállítás: 

- önkormányzati utak (Zalaegerszeg, 26239, 0119, 0108/17, 22624/1, 

5598/2, 5481/158, 0989, 20391, 31343, 0209/11, 19208/1 hrsz.) padka 

kimosódása, 

- önkormányzati vegyes kőburkolatú utak (Zalaegerszeg, 0478, 28268, 0143, 

22175, 5481/158, 0989, 21262, 32802, 31703, 31343, 0209/11, 19208/1, 

25114, 27013, 25136, 25749, 01071, 7271 hrsz.) útburkolat kimosódása. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 

nélkül)
 

6 000 000 -Ft 30 

Biztosító kártérítése - Ft - 

Egyéb forrás - Ft - 

Vis maior támogatási igény 14 000 000 -Ft 70 

Források összesen 20 000 000 -Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 20 000 000 Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani.    

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel 

érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálja(ák). (jelen pályázat esetében nem releváns) 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik 

/ nem rendelkezik*  

 

Biztosító Társaság megnevezése  

Biztosítási szerződés száma  

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt. 

 



*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 

értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli 

fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási 

szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé. (jelen 

pályázat esetében nem releváns) 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 

nem tudja ellátni. (jelen pályázat esetében nem releváns) 

 
 A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 07.) 

számú önkormányzati rendeletében a „hibaelhárítás, sürgősségi feladatok” sor terhére 

biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert/társulási tanács elnökét az igénybejelentés 

benyújtására. 

 

Határidő: Pályázat benyújtására:  2014. július 1. 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg 3228/A/2 és 3228/B hrsz-ú állami ingatlan (Kisfaludy u. 5-11. - volt 

MMIK) vagyonátadási megállapodása 

 

 ZMJVK 108/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi ZMJVK 

215/2012. (XI.22.) számú határozat II. pontját. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) 

pontja, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 

4.) Korm. rendelet 50. §-a előírásai alapján az önkormányzat által a ZMJVK 

215/2012. (XI.22.) számú határozat szerint térítésmentesen igényelt 

Zalaegerszeg  3228/A/2 hrsz-ú (Kisfaludy u. 7-11.) 3.554 m
2
 területű, kivett 

kultúrház megnevezésű, valamint a Zalaegerszeg  3228/B hrsz-ú (Kisfaludy u. 

5.) 100 m
2
 nagyságú, kivett egyéb épület, műhely megnevezésű ingatlan 

térítésmentes átvételére vonatkozó - a jelen előterjesztés 2. mellékletét képező - 

állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

szóló megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

 



Tárgy: Zalaegerszeg, Kispálhegyi u. részterületének (5017/134 hrsz-ú ingatlan) 

hasznosítása 

 

 ZMJVK 109/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonában álló, zalaegerszegi 5017/131 hrsz-ú, kivett közút 
megnevezésű, 5.330 m

2
 területű ingatlan a Forrás Bt. által 8-2/2014 

munkaszámon készített változási vázrajz alapján megosztásra kerüljön. A 
közgyűlés a telekalakítási eljárás során a Közlekedési Hatóság hozzájárulásával 
létrejövő zalaegerszegi 5017/134 hrsz-ú, kivett magánút megnevezésű, 868 m

2
 

nagyságú ingatlant forgalomképessé nyilvánítja.  
 
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül 15 éves meghatározott időtartamra bérbe adja a zalaegerszegi 5017/134 
hrsz-ú, kivett magánút megnevezésű, 868 m

2
 nagyságú ingatlant Dóra János 

(Zalaegerszeg, Kispálhegyi u. 20) részére. 
 A bérleti szerződés kezdő időpontja a zalaegerszegi 5017/134 hrsz-ú 

földrészletnek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő hónap 
első napja. 

 A fizetendő bérleti díj összege havi 18.083,- Ft + ÁFA. 
 Az 5017/134 hrsz-ú ingatlanon áthaladó vízvezeték karbantartási és javítási 

munkáit a bérlő kártérítés nélkül tűrni köteles. 
 A bérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a 15 év lejárta előtt új bérleti 

szerződés csak közgyűlési határozat alapján köthető, ennek elmaradása esetén a 
bérlőt helyreállítási kötelezettség terheli. 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 

Határidő: bérleti szerződés megkötésére: a zalaegerszegi 5017/134 hrsz-ú 

ingatlan ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hónapjának utolsó 

napja 

Felelős:   Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Kosztolányi u. 9. sz. alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérbeadása 

 

 ZMJVK 110/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 2014. július 1. 

napjától 2015. június 30. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg, Kosztolányi 

u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló, 231 m
2
 alapterületű, 2313/A/39 

hrsz-ú, nem lakás célú helyiséget az Ispita Alapítvány (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 

1., adószám: 19274391-2-20) pályáztatás nélkül bérbe vegye kedvezményes bérleti 

díj fizetése mellett. 

A helyiség kedvezményes (0,1-es szorzó) bérleti díja 13.167 Ft + Áfa/hó. 

A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg bérlőnek kéthavi bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot kell fizetnie 33.444.- Ft összegben. 

A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek megfizetése a bérlőt 

terhelik. 

 

A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 

törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött 

szerződés semmis.  



 

A közgyűlés felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés elkészítésére és 

felhatalmazza annak aláírására.  

 

Határidő:       2014. június 30. 

Felelős:          felkérésre – Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője 

 

Tárgy: A Déli Ipari Parkban található zalaegerszegi 099/7 hrsz-ú ingatlan 

megosztásával keletkező zalaegerszegi 099/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 

 ZMJVK 111/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul szándéknyilatkozat 

aláírásához a Nova Bútor Kft-vel az alábbiak szerint:   

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a zalaegerszegi 099/7 hrsz-

ú ingatlan megosztásával keletkező zalaegerszegi 099/9 hrsz-ú, 40 948 

m
2
 területű, telephely megnevezésű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlant hasznosításra 

kijelöli. A közgyűlés az értékesítésre vonatkozó pályázati felhívásban 

lehetőséget biztosít az önkormányzat befektetés-támogató rendeletében 

meghatározott feltételrendszer teljesítésére vállalt kötelezettség esetén az 

ott meghatározott szolgáltatások, így telekár-kedvezmény igénylésére 

azzal, hogy a támogatási kérelem elbírálásakor az akkor hatályos állami 

támogatásokra vonatkozó Európai Uniós bizottsági rendeleteket kell 

figyelembe venni. 

- A Nova Bútor Kft. vállalja, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó 

pályázaton részt vesz vállalva 900 mFt összegű beruházás 

megvalósítását, 4 455 mFt összegű nettó árbevétel növekedést, 50-70 fő 

átlagos statisztikai állományi létszámnövekedést.  

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2014. június 30.  

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése munkahelyteremtő beruházás 

céljára nyilvános pályázat útján építési telekként kívánja értékesíteni a 

zalaegerszegi 099/7 hrsz-ú ingatlan megosztásával keletkező zalaegerszegi 

099/9 hrsz-ú, 40 948 m
2
 területű, telephely megnevezésű, Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlant. Az 

adásvétel tárgyát képező ingatlan induló eladási ára 143.318.000,- Ft + ÁFA, 

azaz bruttó 182.013.860,- Ft. 

 Az ingatlan értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívást a közgyűlés 

az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy 

a pályázati felhívás megjelentetéséről, valamint a beérkezett érvényes ajánlatok 

közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon. 

 

 Határidő: a pályázat kiírására: legkésőbb 2014. augusztus 10.  



 az érvényes ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére:2014. 

szeptember 18. 

 Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

Tárgy: Zalaegerszegi Inkubátorház (0792/15 hrsz) működtetésére kötött bérleti 

szerződés módosítása 

 

 ZMJVK 112/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. által a Zalaegerszegi Inkubátorház működtetésével kapcsolatosan fizetendő 

bérleti díj mértékét 2014. II. negyedévre vonatkozóan 597.727,- Ft + ÁFA 

összegben határozza meg, melynek megfizetése 2014. június 30. napjáig 

esedékes. 

 A nettó bérleti díj összege 2014. III. és IV. negyedévben egyaránt 850.000,- Ft 

+ ÁFA, melynek megfizetése negyedévente egyenlő részletekben történik. 

 A bérleti szerződés módosításában fel kell tüntetni, hogy szerződő felek 2014. 

december 31-ig felülvizsgálják az alkalmazott bérleti díjat. 

 

2. A közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés 1. függelékét képező, a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt-vel a Zalaegerszeg 0792/15 hrsz-ú (Fészek u. 4.) ingatlanon 

található, ZMJV Önkormányzata tulajdonában lévő Zalaegerszegi 

Inkubátorház I. ütemének működtetésére kötött bérleti szerződés újabb, 2. 

számú módosítását. 

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és felkéri a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját a bérleti szerződés-módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató, Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. 

 

Tárgy: Pályázat a Zalaegerszegi Északi Ipari Zóna „Tudományos és Technológiai 

Park” címének elnyerésére 

 

 ZMJVK 113/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Zalaegerszeg város fejlesztési 

stratégiájába illeszkedő kezdeményezés támogatja, hogy a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. a Zalaegerszegi Északi Ipari Zóna vonatkozásában „Tudományos 

és Technológiai Park” cím elnyerésére pályázatot nyújtson be. 

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős: felkérésre Oláh Gábor, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 

vezérigazgatója 



Tárgy: Zalaegerszegi Duális Képzési és Innovációs Központ koncepció 

 

 ZMJVK 114/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Zalaegerszeg város 

fejlesztési stratégiájába illeszkedő kezdeményezés támogatja a Zalaegerszegi 

Duális Képző és Innovációs Központ létrehozására irányuló koncepciót. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és 

a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy kezdeményezze a 

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány felé együttműködési 

megállapodás előkészítését a Zalaegerszegi Duális Képző és Innovációs 

Központ létrehozására, együttműködésben a Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal 

és a térségi érdekelt vállalkozásokkal, építve a zalaegerszegi középfokú 

műszaki képzésre is. 

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

felkérésre Oláh Gábor, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 

vezérigazgatója 

 

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott 

közalapítványok 2013. évi tevékenységéről 

 

 ZMJVK 115/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 

Közalapítvány, a „Lakhatásért” Közalapítvány, valamint a Millecentenáriumi 

Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítványok Kuratóriumának elnökeit a 

döntésről tájékoztassa. 

  

Határidő:  2014. június 30. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

Tárgy: Zalavíz Zrt. 75 %-os mértéket meghaladó befolyásszerzése az AQUAZALA Kft-

ben 

 

 ZMJVK 116/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata teljes vagyoni hozzájárulásával 

tagja kíván lenni az átalakulás eredményeként létrejövő jogutód társaságnak, a 

ZALAVÍZ ZRT-nek.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a mellékletben szereplő nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő:  2014. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 



Tárgy: A ZTE FC Zrt. együttműködési megállapodás kiegészítése 

 

 ZMJVK 117/2014. (VI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy ZTE-

SPORTSZOLG Kft., a PHAROS ’95 Kft., ZMJV Önkormányzata, a ZTE FC 

Zrt. és az OTP Bank Nyrt. közötti együttműködési megállapodás kiegészítése az 

1. számú melléklet szerinti tartalommal az alábbi kiegészítéssel aláírásra 

kerüljön: 

 

„3.1. ZMJV Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a támogatás éves 

minimális összege – függetlenül az 1. pontban hivatkozott Együttműködési 

megállapodásban foglalt feltételek, továbbá minden egyéb más feltétel 

teljesülésétől – eléri vagy meghaladja a ZTE FC Zrt. és a ZTE-SPORTSZOLG 

Kft. OTP Bank Nyrt. felé fennálló mindenkori hiteltartozásának tárgyévben 

esedékesen teljesítendő teljes összegét. 

 

Az OTP Bank Nyrt. felé fennálló törlesztési kötelezettség különösen, de nem 

kizárólagosan a következő – jelenleg fennálló és jövőbeni - hiteltartozásokat 

foglalja magában:…” 

 

szövegrész helyébe 

 

„3.1. ZMJV Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a támogatás éves 

minimális összege – függetlenül az 1. pontban hivatkozott Együttműködési 

megállapodásban foglalt feltételek, továbbá minden egyéb más feltétel 

teljesülésétől – eléri vagy meghaladja a ZTE FC Zrt. és a ZTE-SPORTSZOLG 

Kft. OTP Bank Nyrt. felé fennálló jelenlegi hiteltartozásának tárgyévben 

esedékesen teljesítendő teljes összegét. 

 

Az OTP Bank Nyrt. felé fennálló törlesztési kötelezettség a következő   –   

jelenleg fennálló   –   hiteltartozásokat foglalja magában:…” 

 

szövegrész kerül. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 

ügyvezetőjét a mellékelt megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

    felkérésre Devecz Miklós ügyvezető 

 

Tárgy: Az Edelmann Hungary Packaging Zrt. Északi Ipari Zónában megvalósítandó 

beruházása (zárt ülés) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 118/2014. (VI.19.) sz. határozatával hozzájárult 

az Edelmann Hungary Packaging Zrt-vel 2014. március 14. napján kötött együttműködési és 

ingatlan hasznosítási megállapodás módosításához. 

 



 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 
A közgyűlés 2014. június 19-i ülésén tárgyalt  

tájékoztatók 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által létrehozott településrészi 

önkormányzatok 2010-2014. évi tevékenységéről 

 a Városi Idősügyi Tanács 2013. évi munkájáról 

 a Belváros Rehabilitáció beruházás megvalósulásának folyamatáról 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja végrehajtásáról 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 

 

2014. II. félévi  

MUNKATERVE 

________________________________ 
 

 

NYÁRI SZÜNET 
 

 

 

2014. szeptember 18. 

 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról  

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Településrészi önkormányzatok 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. szeptember 1.  

 

2. A 2014. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Településrészi önkormányzatok 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. szeptember 1. 

  

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. 

évi fordulójához 

      Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Egészségügyi és Esélyegyen-

lőségi Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

   Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 



   Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. szeptember 1. 

 

4. Tájékoztató a bizottságok 2013. január 1. – 2014. szeptember 1. közötti időszakban 

végzett munkájáról 

      Előterjesztők: bizottsági elnökök 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   bizottsági elnökök,  

  Önkormányzati Osztály 

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. szeptember 1. 

 

 

2014. október  

ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS 
 

 

 

2014. november 13. 
 

1. A 2015. évi költségvetési koncepció  

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Településrészi önkormányzatok 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. október 27.  

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. október 27. 

 

3. A 2014. évi közmeghallgatás megszervezése 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:    Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. október 27. 

 

4. Javaslat „Zalaegerszegért Díj” odaítélésére 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. október 27. 

 

 



5. A lakásalap 2015. évi tervezett felhasználása 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály 

      Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Egészségügyi és Esély-

egyenlőségi Bizottság  

   Gazdasági Bizottság 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Terve-

zési Bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. október 27. 

 

 

 

2014. december 18. 
 

1. A 2014. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Településrészi önkormányzatok 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1.  

 

2. A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Településrészi önkormányzatok 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1. 

 

3. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi előzetes üzleti 

tervének elfogadása, az ügyvezetők, vezérigazgatók 2015. évi prémiumfeltételeinek 

megállapítása 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   ügyvezetők, vezérigazgatók,  

  gazdasági tanácsadók  

      Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

   Pénzügyi Bizottság 

  Városfejlesztési, Üzemeltetési és 

Tervezési Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

   Szociális, Egészségügyi és Esélyegyen-

lőségi Bizottság 

   Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

  Felügyelő bizottságok 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1. 

 

4. Javaslat a 2015. évi ellenőrzési tervre 

      Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor jegyző 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Ellenőrzési Iroda  

      Az előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Bizottság 



   Gazdasági Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezé-

si Bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1. 

 

5. 2015. évi lakáshasznosítási terv 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Egészségügyi és Esélyegyen-

lőségi Bizottság 

  Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezé-

si Bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1. 

 

6. A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Egészségügyi és Esélyegyen-

lőségi Bizottság 

  Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1. 

 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. I. félévi munkatervének 

jóváhagyása 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1. 

 

8. Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra Mecénása Díj” odaítélésére 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály  

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1. 

 

9. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatait érintő 2014. évi 

eseményekről 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Polgármesteri Iroda  

      Az előkészítésben részt vesz:    Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 



      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1. 

 

10. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2014. évi kommunikációs tevékenységéről 

      Előterjesztő: alpolgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Polgármesteri Iroda  

      Az előkészítésben részt vesz:    Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1. 

 

11. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott 

társulások 2014. évi tevékenységéről 

      Előterjesztő: polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Társulások, Önkormányzati Osztály 

      Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi bizottság 

      Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2014. december 1. 
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