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Zalaegerszeg
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a
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valamint
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módosításáról
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Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és
befektetés-támogató programjáról szóló
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A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.
(II.13.) önkormányzati rendelet II.
negyedévi módosítása

ZMJVK 123/2015. (VI.18.) sz. hat.

Az
önkormányzat
által
nyújtott
támogatások és az államháztartáson kívüli
forrás átvételének szabályairól
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évi felújítási és pótlási terv módosítása
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Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Kulturális Koncepciója 2015-2019.

ZMJVK 133/2015. (VI.18.) sz. hat.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi
Esélyegyenlőségi
Programjának
aktualizálása [2015-2017]

Város
félévi

Jogú
Város
Szervezeti és
módosításának
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2015.
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Alapítványok támogatása
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Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata által létrehozott
közalapítványok
2014.
évi
tevékenységéről

ZMJVK 140/2015. (VI.18.) sz. hat.

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
és
intézményei
bankszámla vezetése (Zárt ülés)

ZMJVK 142/2015. (VI.18.) sz. hat.

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
részvényeinek visszavásárlása (Zárt ülés)

ZMJVK 143/2015. (VI.18.) sz. hat.

Lakásbérleti
(Zárt ülés)

ZMJVK 144/2015. (VI.18.) sz. hat.

Önkormányzati
bérlakás
biztosítása
közgyűlési lakáskeret terhére (Zárt ülés)

jogviszony

visszaállítása

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2015. június 18-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: Bazita városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 136/2015. (VI.18.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Bazita városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Sándor Dénes György önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1. Bécsi Melinda
Zalaegerszeg, Kisbükk dűlő 7.
2. Elekes József
Zalaegerszeg, Nimród u. 6.
3. Kokas József
Zalaegerszeg, Bazitai út 25.
4. Kovács Krisztina
Zalaegerszeg, Bazitai út 8.
5. Lekics Tiborné
Zalaegerszeg, Bazitai út 110.
szám alatti lakosokat megválasztja.

Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Sándor Dénes György önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Ebergény városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 137/2015. (VI.18.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Ebergény városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Sándor Dénes György önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1.Ambrus Tamás
2. Bakos Judit
3. Grósinger Judit Marianna
4. Nagy István
5. Szabó Ferenc
szám alatti lakosokat megválasztja.

(8900 Zalaegerszeg, Nagy Csarit u. 61.)
(8900 Zalaegerszeg, Nagy Csarit u. 15.)
(8900 Zalaegerszeg, Táncoslapi út 26.)
(8900 Zalaegerszeg, Nagy Csarit u. 27.)
(8900 Zalaegerszeg, Nagy Csarit u. 55.)

Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.

3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. július 18.
Felelős: Sándor Dénes György önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Páterdomb városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVK 138/2015. (VI.18.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Páterdomb városrész Településrészi Önkormányzatát.
2. A településrészi önkormányzat vezetője Gecse Péter önkormányzati képviselő.
Tagjainak
1. dr. Tihanyi Ferencné
2. Csende László
3. dr. Hertelendy Lajosné
4. Hajdu Zoltán
5. Fercsák Tamás
6. Zsupánek Miklós
7. Lambing-Borda Viktória
8. Borda Istvánné
szám alatti lakosokat megválasztja.

(8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 83.)
(8900 Zalaegerszeg, Tulipán u. 14.
(8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 83.)
(8900 Zalaegerszeg, Szegfű u. 14.)
(8900 Zalaegerszeg, Báthori u. 52.)
(8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 89-91.)
(8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 80/D.)
(8900 Zalaegerszeg, Baross G. u. 23. B/2)

Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3. A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a
településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület működési szabályainak
meghatározásáról.
Határidő: 2015. július 18.
Felelős: Gecse Péter önkormányzati képviselő
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző
Tárgy:
(Zárt ülés)

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Első Egerszegi Hitel Zrt. igazgatósági tagok visszahívása és választása

ZMJVK 141/2015. (VI.18.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 18-i hatállyal az Első Egerszegi
Hitel Zrt. igazgatóság tagsága alól Cziráki Melinda Ritát és Pörnecz Kingát visszahívja.

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Első Egerszegi Hitel Zrt. igazgatósági
tagjának 2015. június 19-től megválasztja 5 év határozott időre Horváth Zsófia, 8900
Zalaegerszeg, Verőfény utca 26. szám alatti lakost és Kónya Zoltán, 8900 Zalaegerszeg,
Besenyő u. 32/A szám alatti lakost.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az érintetteket és a társaság
vezető tisztségviselőit tájékoztassa.
Határidő: 2015. június 30
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
19/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
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
2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi összes bevételét 18.481.304
E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 15.148.446 E Ft-ban hagyja
jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.475.752 E Ft
3.530.820 E Ft
4.552.000 E Ft
2.850.034 E Ft
351.480 E Ft
67.360 E Ft
321.000 E Ft

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.
mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2015. évi összes kiadást 18.481.304 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások
összegét 18.417.595 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
ebből: működési célú tartalék
- beruházási kiadások
ebből: tartalék
- felújítási kiadások
ebből: tartalék
- egyéb felhalmozási célú kiadások

3.180.559 E Ft
900.138 E Ft
5.395.097 E Ft
203.378 E Ft
1.655.917 E Ft
254.916 E Ft
5.217.587 E Ft
3.990 E Ft
901.134 E Ft
6.599 E Ft
963.785 E Ft

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és
8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összegét 3.269.149 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.630.635 E
Ft-ban, a fejlesztési hiányt 1.638.514 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek maradványának igénybevétele
Működési célra:
Felhalmozási célra:

1.694.344 E Ft
1.260.496 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek:
Felhalmozási célú hitel felvétele
378.018 E Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 3.332.858 E Ft
Finanszírozási kiadások (működési célra)

:

63.709 E Ft”

2. § Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.180 főben, a 10.
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2.,
3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.
4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2015. II. negyedévi ei.módosítás” xls. dokumentumban
található

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
20/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás
átvételének szabályairól szóló 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás
átvételének szabályairól szóló 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatokból nyújtandó
támogatásból a gazdasági társaságok részére támogatás nem nyújtható, kivételt képeznek
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó
versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek, valamint a Kvártélyház Szabadtéri Színház
Kft. és a Zalaegerszegi Televízió Kft..”
2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a
közgyűlés, a Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a polgármester, a
szakágazatok rendelkezésére álló működési támogatási keretek felosztásáról az illetékes
szakbizottságok, az Egyéb Szervezetek támogatása keret felosztásáról a Gazdasági Bizottság,
a településrészi önkormányzatok rendelkezésére álló keretösszeg terhére nyújtandó
támogatásról az adott településrészi önkormányzat, egyéb előirányzatok esetében a
polgármester (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt, melyhez a szakmai bizottságok
véleményét kérheti.”
(2) Az R. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Támogatásban részesülhet az a támogatott,]

„b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti írásbeli kérelmet nyújtott be,”
(3) Az R. 4. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A kérelmet az előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró támogatást nyújtónál lehet
benyújtani. A polgármester a polgármesteri rendelkezésű keretből, valamint a településrészi
önkormányzatok az általuk nyújtandó támogatás esetében az írásbeli kérelemtől
eltekinthetnek. A megállapodás megkötése előtt, ebben az esetben is köteles nyilatkozni a
támogatott arról, hogy az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, gazdasági
társaságai felé nincs lejárt határidejű tartozása és nincs köztartozása, valamint vele szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenségi, illetve érintettségi okok nem állnak fenn.
A közgyűlés egyedi döntéssel is nyújthat támogatást, mely esetben a rendelet támogatási
megállapodásra és elszámolási szabályaira vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(4) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzati forrásból nyújtott támogatás együttes összege akkor sem haladhatja
meg a támogatási cél tervezett költségvetését, ha a támogatott azonos célja érdekében több
önkormányzati forrást is igényel.

A támogatást nyújtó a támogatás odaítélésénél figyelembe veheti a meglévő önerőt, melyet
támogatott a Pályázati adatlapon feltüntethet.”
3. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – értékhatárra
vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A
megállapodásnak tartalmaznia kell: 

„h) a nem cél szerinti felhasználás, továbbá a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel
esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és
feltételeit,”
(2) Az R. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A támogatott a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett önkormányzati forrást
köteles – az erre irányuló felszólítást követő 15 napon belül - az önkormányzat számlájára
visszafizetni.”
4.§ (1) Az R. 6. § (1) bekezdés a) pont felvezető mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt összeg célnak megfelelő
felhasználásáról elszámolni. Amennyiben a támogatott a Pályázati adatlapon nyilatkozik az
önerő meglétéről, köteles az önkormányzati forráson kívüli összeg támogatási cél szerinti
felhasználásáról is elszámolni. Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat szükséges
becsatolni:”
(2) Az R. 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint:]

a) céljellegű támogatás esetében a cél megvalósulását követő második hónap utolsó
napja, vagy a tárgyévet követő év január 31-ig,”
5. § Az R. 1.a és 1.b melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
6. § Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
7. § Az R. a jelen rendelet 3. mellékletét képező 4. melléklettel egészül ki.
8. § (1) Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 20/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
„1.a melléklet a 8 /2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Pályázati adatlap

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
……………….……………………. Bizottsága

A pályázó neve

címe
A pályázott cél
megnevezése
A pályázott cél
ismertetése

A program tervezett időpontja
A támogatási megállapodás aláírására jogosult
személy neve, tisztsége, telefonszáma
Pályázatért felelős elérhetősége
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése
___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

Költségvetés teljes összege

Ft

A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg (önerő)
Kitöltése nem kötelező!
Kitöltése esetén a támogatottnak el kell számolnia az önkormányzati forráson
kívüli önerő meglétéről!
Egyéb forrásból származó támogatások

Ft

__________________________________________

____________Ft

__________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

A pályázaton igényelt pénzösszeg

Ft

Bankfiók, számlaszám

 -  - 

Nyilatkozat
I.
Kérelmünket - a fent megjelölt pályázati cél érdekében - az alábbi helyekre nyújtottuk be:
…………………..…………………………. vezető ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
…………………..…………………………. Településrészi Önkormányzat …………….. Ft
…………………..…………………………. Településrészi Önkormányzat …………….. Ft
II.
Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:
…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora terhére……………..... .Ft
….....................…………………..célra ……………………. polgármesteri keretből……………... Ft
….........................………………..célra ……………………. Bizottságtól ………….............…….. Ft
……….........................…………..célra ……………………. Bizottságtól ………………............... Ft
………….........................………..célra ……………………. Bizottságtól ………………............... Ft
………….........................………..célra …………………….

…………

……………............... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert
pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást vissza kell fizetni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a helyi és az állami
adóhatósággal szemben, valamint az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, illetve gazdasági
társaságai felé lejárt tartozása nincs.
Zalaegerszeg, 201...…………………………
…………………………………………..
kérelmező neve, aláírása

1.b melléklet a 8 /2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

I.
NYILATKOZAT
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A kérelmező neve: ..................................................................................................................
Természetes személy lakcíme: .................................................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................................
Gazdasági társaság esetén székhelye: ......................................................................................
Cégjegyzékszáma: ...................................................................................................................
Adószáma: .............................................................................................................................
Képviselőjének neve: ..............................................................................................................
Egyéb szervezet esetén székhelye: .........................................................................................
Képviselőjének neve: ..............................................................................................................
Nyilvántartásba vételi okirat száma: .......................................................................................
Nyilvántartásba

vevő

szerv

megnevezése:

………………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
6.§ (1) bekezdése1 szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy □
2. fennáll a ........ pont alapján □
8.§ (1) bekezdése2 szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et)
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)1 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f)1 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon
bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi
önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
1

1. nem áll fenn vagy □
2. fennáll a ....... pont alapján □
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
II.
Tartozásmentesség
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a
helyi és az állami adóhatósággal szemben, valamint az önkormányzat, az önkormányzat
költségvetési szervei, illetve gazdasági társaságai felé lejárt tartozása nincs, amennyiben ilyen
tartozása keletkezik, azt az esedékes támogatási összeg kiutalása előtt köteles vagyok a
támogató felé jelenteni.

Kelt: ..............................................
…………………………….
aláírás”

2

8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)2 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont
alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az
egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

2. melléklet a 20/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás
felhasználásáról
Támogatást nyújtó megnevezése: (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő)
közgyűlés; ………………………..………………. Bizottság; egyéb: ……...................………..
Támogatást igénybevevő
neve, címe: …………………………………………….……..…………………………………
képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...…………………
A támogatásról rendelkező határozat/ügyirat száma: ……………….……………………………
A támogatás célja: ………………………………………………………………………………
Mellékletek száma: …………….………….
Céljellegű támogatás esetén a támogatási célhoz igénybe vett források:
Önkormányzati forrásból:
Közgyűlés

Ft

Polgármesteri rendelkezésű keret

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Településrészi Önkormányzat

Ft

Önkormányzati forrásból összesen:

Ft

Önerő (önkormányzati forráson kívüli)

Ft

Támogatott célra fordított összeg:

Ft

Támogatott célra fordított összeg elszámolása (önkormányzati támogatás+önerő együtt)
SorA bizonylat
A kifizetés
szám
kiállítója
kelte
száma
jogcíme
Összege Ft-ban

Összesen:
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok
szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő
felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak
érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem
szerepeltetjük / szerepeltettük.
** Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrízhetősége a számviteli nyilvántartásunk
tovább részletezésével nyerhető adatokkal
- biztosított,
- nem biztosított, ezért mellékletként a bizonylatok hitelesített másolatai kerültek csatolásra.
…………………………………. 20 … év ………………….. hó ……. nap

ph.
……………………………………………
a Támogatott cégszerű aláírása
*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot/ügyiratszámot, a támogatás
jogcímét.

**Általános működési támogatás esetén szükséges nyilatkozat, a megfelelő szöveg aláhúzandó.
Az elszámolás– szükség szerint – a pótlapon folytatható.

Záradék:
A benyújtott elszámolás az önkormányzati támogatás és önerő összegét tartalmazza, a
támogatási célnak megfelelő felhasználást dokumentálja.
Az elszámolást:

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………….
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: …………………………………………
Zalaegerszeg, 20.. év ……………….. hó …nap

Sorszám

kiállítója

A bizonylat
kelte
száma
Áthozat az előző oldalról:

Pótlap az elszámoló laphoz
A kifizetés
jogcíme
Összege Ft-ban

Összesen:
„

3. melléklet a 20/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési rendeletben a közgyűlés
bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatokból nyújtandó támogatások
felhasználására vonatkozóan az alábbi irányelveket határozza meg:
Az egyes bizottságok által támogatandók köre:
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság:
Oktatási feladatainak ellátásából adódóan elsődlegesen a Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartása alatt működő intézményeket támogatja, valamint
azon oktatási intézményeket, melyek zalaegerszegi székhelyűek, de fenntartójuk nem a
város önkormányzata, és támogatási kérelmük saját pedagógiai programjukban
nevesített célokkal összhangban lévő eseményekre, rendezvényekre vonatkozik,
amelyek az alapfeladataikkal összefüggő tevékenységekkel kapcsolatosak.
Támogathatók továbbá olyan zalaegerszegi civil szervezetek, egyesületek, egyházak,
melyeknek tevékenysége, célkitűzései, összhangban vannak a város oktatáspolitikai
koncepciójával.
Kulturális feladatainak ellátásából adódóan elsődlegesen a Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartása alatt működő közművelődési, művészeti
intézményeket támogatja, valamint azon oktatási intézményeket, melyek zalaegerszegi
székhelyűek, támogatási kérelmük kifejezetten kulturális tevékenységre irányul és a
helyi kulturális értékek teremtésére, bemutatására, megőrzésére szolgál.
Támogathatók továbbá olyan zalaegerszegi civil szervezetek, egyesületek, egyházak,
melyeknek tevékenysége, célkitűzései, összhangban vannak a város kulturális
koncepciójával.
Sportfeladatok ellátásából adódóan elsődlegesen zalaegerszegi székhelyű
sportegyesületeket, gazdasági társaságokat és intézményeket támogatja.
Támogathatók továbbá olyan zalaegerszegi civil szervezetek, melyeknek
tevékenysége, célkitűzései összhangban vannak a város sportpolitikai koncepciójával.
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság: elsődlegesen Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartása alatt működő egészségügyi és szociális
intézményeket támogatja, valamint azon intézményeket, melyek zalaegerszegi
székhelyűek és támogatási kérelmük kifejezetten szociális és egészségügyi
tevékenységre, a kisebbség társadalmi helyzetének javítására, valamint a város
esélyegyenlőségi programjának végrehajtására irányul.
Támogathatók továbbá olyan Zalaegerszegen működő szociális, egészségügyi,
karitatív tevékenységet végző civil szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásakor már
legalább egy éve megalakultak.
Műszaki Bizottság: elsődlegesen a zalaegerszegi székhelyű intézményeket, továbbá
azon zalaegerszegi székhelyű civil szervezeteket támogat, amelyek kérelme
elsősorban az önkormányzati vagyon állagmegóvását, illetve érték növelését, valamint
városszépítést eredményező célokat szolgál.
Gazdasági Bizottság: elsődlegesen zalaegerszegi székhelyű intézményeket, továbbá
olyan zalaegerszegi székhelyű civil szervezeteket támogat, amelyek kérelme
elsősorban az önkormányzati vagyon állagmegóvását, illetve érték növelését

eredményezi, valamint olyan esemény lebonyolítására vonatkozik, amelynek
célközönsége és látogatói várhatóan nagy számban zalaegerszegi lakosok lesznek.
Támogathatók továbbá azon programok, amelyek a testvérvárosi és nemzetközi
kapcsolatok fejlesztésére irányulnak.
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság: elsődlegesen azokat a
zalaegerszegi székhelyű intézményeket, civil szervezeteket támogatja, melyeknek
tevékenysége, célkitűzései a közbiztonság helyi feladatainak megoldására irányulnak.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
21/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló
13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló
13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében található szabályozási terv 8.
számú szelvénye az 1. melléklet szerint módosul.
2.§
(1) Ez a rendelet 2015. július 15. napján lép hatályba és 2015. július 16. napján hatályát
veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. A
rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem
kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
22/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
21/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjai helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
[ (1) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy:]
„b) a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse, a külön jogszabályban foglaltaknak
megfelelően,
c) a rendelet mellékletében felsorolt hulladékgyűjtő szigeteken, hulladékgyűjtő
udvarokon elhelyezett edényzetekben a melléklet szerinti megosztásban, valamint
házhoz menő elkülönített, hulladékgyűjtés esetén az erre rendszeresített
gyűjtőedényben, vagy zsákban a közszolgáltató által meghatározott módon külön
gyűjtendő hulladékát elhelyezze,”
(2) A rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ingatlan használója köteles a Közszolgáltatónak – a tény bekövetkeztétől számított 15
napon belül - bejelenteni, ha megváltozott igényei vagy egyéb ok miatt az általa előfizetett
darabszámú vagy méretű hulladékgyűjtő edénytől eltérő számú vagy méretű edényt kíván
használni, és az edény beszerzéséről maga gondoskodott.”
2.§
A rendelet 7. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[ (1) A szerződésben meg kell jelölni:]
„l) az 50-60 literes űrtartalmú edény alkalmazása esetén a jogosultság elvesztésének
következményeit.”
3.§
(1) A rendelet 9. § (3)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által a gyűjtőedény méretére vonatkozó
választási lehetőséget tartalmazó 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 vagy azt meghaladó létszám esetén legalább 80 l-es
űrméretű edényzetnek megfelelő díjat kell fizetni. Az 50-60 l-es gyűjtőedényre vonatkozó
szerződés az ingatlanhasználó igénybejelentése alapján köthető.
(5) Természetes személy ingatlanhasználó esetében az 50-60 literes és 80 literes
gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a közszolgáltatási
szerződés megkötése. Az 50-60 literes gyűjtőedény használatára vonatkozó jogosultságot
a Közszolgáltató a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján állapítja meg.
(6) Az 50-60 literes edény használatára szóló közszolgáltatási szerződés hatálya alatt az
ingatlanhasználó a jogosultság megszűnését 15 napon belül köteles jelenteni a
Közszolgáltató részére. Az 50-60 literes edény használatára szóló jogosultság megszűnése
esetén az ingatlanhasználó köteles minimum a 80 literes gyűjtőedényre vonatkozó
közszolgáltatási díjat megfizetni.”
(2) A rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (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 a társasházaknál az állandó lakóhellyel
rendelkezők a 12. § (2) alapján megállapított, minimálisan használható edénytérfogat
mértékét az igazolás megléte befolyásolja.
Amennyiben az ingatlanhasználók az 50-60 literes gyűjtőedényre vonatkozó
közszolgáltatási díj alkalmazására az ingatlanba bejelentkezett lakók létszáma alapján nem
lennének jogosultak, a jogosultságot a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján
kell a Közszolgáltató részére bizonyítani.”
4.§
A rendelet 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„ (5) Az ingatlanhasználó legfeljebb olyan űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedény
használatára jogosult, amelyre vonatkozóan hatályos közszolgáltatási szerződéssel
rendelkezik, vagy amelynek alkalmazására e rendelet kötelezi.”

5.§
(1) A rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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, a közlekedésre
alkalmas úttól legfeljebb 10 m-re 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.”
(2) A rendelet 13. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A gazdálkodó szervezet és a társasház, amennyiben a hulladéktároló edény
elhelyezéséből nem azonosítható a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy a
társasház pontos címe, illetve az edény más közszolgáltatást igénybe vevő
gyűjtőedényével együtt kerül elhelyezésre, köteles az általa használt hulladéktároló
edényen a Közszolgáltatóval megkötött szerződésben rögzített cégnevet vagy a társasház
pontos címét feltüntetni.”
6.§
Jelen rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
23/2015. (VI.26.) 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 e) ponttal egészül ki:
[(4) A lakásbérbeadás jellege költségelvűnek minősül, ha]
„e) a lakásbérbeadás egyházi feladatellátás céljából a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Plébánia, Zalaegerszeg részére történt.”
2. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[(2) Határozatlan időre kell bérbe adni]
„e) az egyházi feladatellátás céljából a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia,
Zalaegerszeg részére bérbe adott lakást.”
3. § Az Ör. 17. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„ (3a) A Zalaegerszeg, Platán sor 38. I/8. szám alatti lakásnál a bérlő a Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve Plébánia, Zalaegerszeg egyházi feladatellátás céljából.”
4. § Az Ör. 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Speciális önkormányzati lakásbérbeadásnak minősül, és költségelvű jelleggel adható
bérbe a Zalaegerszeg, Platán sor 38. I/8. szám alatti lakás egyházi feladatellátás céljából
a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, Zalaegerszeg részére.”
5. § Az Ör. a következő 31/C. §-sal egészül ki:
„31/C. § A Zalaegerszeg, Platán sor 38. I/8. szám alatti lakásra egyházi feladatellátás céljából
a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, Zalaegerszeg 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)-(7) bekezdésekben 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 (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Zalaegerszeg, Platán sor 38. I/8. szám alatti lakást egyházi feladatellátás céljából a
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, Zalaegerszeg jogosult határozott és határozatlan
időre is albérletbe adni, legfeljebb a lakásbérleti jogviszony időtartamára. A bérlő
előzetesen közli a bérbeadóval az albérletbe vevő adatait, és az albérleti szerződésben
kötelezettségként előírja számára a bérlőt terhelő kötelezettségeket.”
7. § Jelen rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
24/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területének egyes közterületein az
életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás tilalmáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet területi hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő
közterületek e rendelet 1. mellékletében meghatározott részére terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. § (1) A rendelet alkalmazásában közterület alatt a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti közterületet kell
érteni.
(2) A rendelet vonatkozásában életvitelszerű tartózkodásnak a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti
magatartás minősül.
Az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalma
3. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közrend, a közbiztonság, a
közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
közigazgatási területén lévő közterületek e rendelet 1. mellékletében meghatározott részeit
jelöli ki olyan területként, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás - a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló törvény szerint - jogellenes cselekménynek minősül.
(2) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő játszóterek jegyzékét a
rendelet 2. melléklete, a nevelési-oktatási, kulturális intézményeket és a sportlétesítményeket
a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § Jelen rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 24/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területének az életvitelszerű közterületi
tartózkodás céljára tiltott része
a) A kulturális értékek védelme érdekében:
- Mindszenty József tér
- Deák tér
- Dísz tér
- Európa tér
- Kvártélyház belső udvara
- Millennium tér
- Kossuth tér
- Ruszt József tér
- Kovács Károly tér
- Május 1. liget
- Rózsák tere
- Vizslapark
- Dózsa-liget
- Csány László tér
b) A közbiztonság védelme érdekében:
- Kazinczy tér
- Széchenyi tér
- Kossuth Lajos utca
- Kosztolányi Dezső utca
- Ady Endre utca
- Ispotály köz
- Keresztury Dezső tér
- Mérleg tér
- Várkör utca
- Béke-liget
- Kisfaludy u.
- Bajcsy-Zsilinszky tér
- Platán sor
- autóbusz-pályaudvar
- Balatoni út
- köztemetők és azok bejáratától számított 50 méteres körzetben
c) A közrend védelme érdekében, különös tekintettel a felnövekvő nemzedék
megóvására:
- nevelési-oktatási intézmények, kulturális és sportlétesítmények bejáratától
számított 150 méteres körzetben
d) Közegészség-védelmi szempontokra tekintettel:
- játszóterek és azok határától számított 50 méteres körzetben
- piac területén

2. melléklet a 24/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő játszóterek
Belváros

Landorhegy – Platán sor és környéke

1. OTP háta mögött Kisfaludy u. 2.

38. Alkotmány u.

2. Berzsenyi u. 22.

39. Arany János u. 65-67.

3. Berzsenyi u. 30.

40. Göcseji u. 49.

4. Bartók B. u. vége

41. Göcseji u. 55.

5. Vizslapark MATÁV játszótér

42. Göcseji u. 57-63.

6. Kis-Vizsla

43. Göcseji u. 65.-Egry J. u. 10.

7. Pázmány P. 8-12.

44. Gasparich u. 13.

8. Stadion u. szökőkút

45. Gasparich u. 17-21.

9. Május 1. liget

46. Gasparich u. 21-25.

10. Takarék köz

47. Landorhegyi u. 14/A.

11. Petőfi köz

48. Landorhegyi u. 14/B.

12. Kovács Károly tér 1. belső udvar

49. Landorhegyi u. 16/A.

13. Kovács Károly tér, buszpályaudvar mögött

50. Landorhegyi u. 17.

14. Parkerdei játszótér

51. Landorhegyi u. 20/A.

15. Dísz tér

52. Landorhegyi u. 22-24.
53. Landorhegyi u. 32-34.

Hegyalja u. környéke – Kertváros

54. Landorhegyi u. 36-40.

16. Vajda Lajos u.

55. Landorhegyi u. 46.

17. Átalszegett u. 17-19.

56. Kispest u.

18. Balassi park

57. Kodály u.

19. Nemzetőr u. 32. sz. előtt.

58. Pais Dezső

20. Építők útja

59. Ola u. – Platán sor tömbbelső

21. Erdész u. 76. mögött

60. Ola u.

22. Erkel Ferenc u.-Hajnal sarok

61. Gárdonyi (József A.) játszótér

23. Göcseji-Pataki Ferenc u. 5-7. között

62. Mikes Kelemen u. 4/B.

24. Hegyalja u. 3-5.

63. Platán sor 1-3.

25. Hegyalja u. 39.

64. Orsolya tér

26. Hegyalja u. 36. mellett

Peremterületek

27. Hegyalja u. 45-47.

65. Vorhota szabadidőközpont játszótér, sportpálya

28. Köztársaság u. 100. Kis liget

66. Andráshida, Szentmártoni u.

29. Köztársaság u. 85-87.

67. Andráshida, Iskola u. (Szent András park)

30. Köztársaság u. 89.

68. Botfa Rózsás buszforduló

31. Mészáros L. Pesti Barnabás u.

69. Botfa Hűvös kastély

32. Cinke u.

70. Zalabesenyő, Szövetkezet u.

33. Bóbita integrált játszótér

71. Bozsoki játszótér

Páterdomb

72. Csácsi játszótér

34. Kinizsi u. 76.

73. Ölyvesfalvi u.

35. Kinizsi u. 78.

74. Neszelei játszótér

36. Kinizsi u. 80. sz. mögött

75. Nekeresd, Virágzó M. u.

37. Kinizsi-Baross sarok

76. Pózva u.
77. Pózva Templom udvar
78. Ságod, Csillagfény-Fakopáncs u.
79. Hatháza, reptér
80. Andráshida, Cserfa u.

3. melléklet a 24/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Nevelési-oktatási intézmények
Intézmény neve
Óvoda
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Kis utcai Székhelye
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes K. utcai Tagóvodája
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Szivárvány téri Tagóvodája
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Ságodi Telephelye
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Radnóti utcai Székhelye
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvodája
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodája
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Szent László utcai Tagóvodája
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Csillag közi Székhelye
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Napsugár utcai Tagóvodája
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvodája
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Űrhajós utcai Székhelye
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi utcai Tagóvodája
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Bazitai Telephelye
Szent Család Óvoda
Iskola
Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Dózsa György Tagiskolája
Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola
Eötvös József Székhelyiskola
Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskolája
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola
Izsák Imre Általános Iskola
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola
Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium
Teleki Blanka Középiskolai Székhelykollégium
Kovács Károly Tagkollégium
Kaffka Margit Tagkollégium
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola

Címe

Kis u. 8.
Kis u. 8.
Mikes K. u. 2/A.
Szivárvány tér 1-3.
Ságodi u. 92.
Radnóti u. 1.
Radnóti u. 1.
Kosztolányi tér 25.
Petőfi u. 25-29.
Szt. László u. 53.
Csillag köz 1.
Csillag köz 1.
Napsugár u. 30.
Gát u. 1.
Űrhajós u. 2.
Űrhajós u. 2.
Kodály Z. u. 15.
Landorhegyi u. 15/A.
Toposházi u. 7.
Köztársaság u. 12.
Kisfaludy u. 2.
Kosztolányi u. 17-21.
Kis u. 6.
Köztársaság u. 68.
Köztársaság u. 68.
Varkaus tér
Landorhegyi u. 12.
Szivárvány tér 1-3.
Iskola u. 1.
Béke liget 6.
Köztársaság u. 2/A.
Rákóczi u.
Rákóczi u. 30.
Göcseji u. 16.
Göcseji u. 16.
Puskás T. u. 1.
Puskás T. u. 2.
Jókai u. 6.
Göcseji u. 16.

Deák Ferenc Székhelyiskola

Göcseji u. 16.

Széchenyi István Tagiskola
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola
Ganz Ábrahám Székhelyiskola
Munkácsy Mihály Tagiskola
Zalaegerszegi Báthory István Szakképző Iskola

Déryné u. 1.
Gasparich u. 27.
Gasparich u. 27.
Gasparich u. 24.
Báthory u. 58.

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Zárda u. 25.

Kulturális intézmények
Intézmény neve

címe

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Zalaegerszeg, Deák tér 6.

József Attila Tagkönyvtár

Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

Göcseji Múzeum

Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.

Göcseji Skanzen és Finnugor Néprajzi Park

Zalaegerszeg, Falumúzeum u. 18.

Hevesi Sándor Színház
Griff Bábszínház

Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.

Keresztury Dezső VMK

Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.6

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

Zalaegerszeg, Ady u. 14.

Art Mozi

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4.

Kézműves ház (Gébárt)

Zalaegerszeg, Gébárti-tó

Családi Intézet

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda

Zalaegerszeg
Széchenyi tér 4-6.
Zalaegerszeg,
Apáczai tér 5.

Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára
Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja Szivárvány téri
Telephelye

Zalaegerszeg,
Szivárvány tér 1-3.

Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja Iskola utcai
Telephelye

Zalaegerszeg, Iskola u. 1.

Sportlétesítmények
Intézmény
Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
Egerszegi Sport és Turizmus Kft.
Városi Strandfürdő és Fedett
Uszoda
Jégcsarnok Kft.
ZTE FC
Városi Sportcentrum

Intézmény címe
Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
Zalaegerszeg, Mártírok u. 78.
Zalaegerszeg, Stadion u. 3/a
Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Zalaegerszeg, Vágóhíd u.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
25/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)

Az Egerszeg Kártya a következő létesítményekbe, továbbá az alábbi szervezetek saját
rendezvényeire jogosít kedvezményes belépésre, illetve az általuk nyújtott
szolgáltatások kedvezményes igénybevételére:

Szervezetek, létesítmények
Hevesi Sándor Színház
Keresztury Dezső VMK székhelyintézmény
- Városi Hangverseny- és Kiállítóterem intézményegység
- Art Mozi
ZTE FC Zrt.
ZTE KK Kft.
Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark
Városi Strandfürdő
Griff Bábszínház
Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

Szervezetek

A kedvezmény
mértéke
(a belépőjegy
árából)
20 %
20 %
20 %
25 %
20 %
20 %
50 %
20 %
20 %
20 %
A kedvezmény
mértéke
(a bérlet árából)

Hevesi Sándor Színház

10 %

Zala Volán Zrt.
ZTE FC Zrt.
ZTE KK Kft.

10 %
20 %
20 %”
2. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt kedvezmények – az Aquacity Vízicsúzda- és
Élménypark, a Városi Strandfürdő, a Hevesi Sándor Színház, a ZTE FC Zrt., a ZTE KK
Kft. és a Zala Volán Zrt. kivételével – családi jegy, csoportos jegy, bérlet vásárlása során

nem érvényesíthetőek, más kedvezménnyel össze nem vonhatóak. A kedvezmény a Zala
Volán Zrt. esetében az általános havi bérlet és az általános kombinált bérlet vásárlására
vonatkozik. A kedvezmény a Városi Strandfürdő esetében a felnőtt, diák, nyugdíjas
valamint gyermek belépőjegyre öltözőhasználattal, továbbá a szauna jegyre
uszodahasználattal vonatkozik. A kedvezmény a ZTE FC Zrt. és a ZTE KK Kft. esetében
a teljes árú jegyre, továbbá a teljes árú és a kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérletre
vonatkozik.”
3. §
Az R 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (2) Az Egerszeg Kártya előállításának költségeit az igénylő viseli. Az igénylő minden
új kártya előállításáért 1.500,-Ft-ot, a kártya érvényesítéséért évenként 500,-Ft-ot köteles
fizetni.”
4. §
Az R 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Egerszeg Kártya a kibocsátás napjától számított 1 évig jogosít a kedvezmények
igénybevételére. Ezt követően a kártyát érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak
megerősítésével és az érvényesség évét tartalmazó hologramos bélyeggel. A kártyát az
igénylő választása szerint egy, kettő vagy három évre lehet érvényesíttetni. Az igénylő a
kártya érvényesítésével egyidejűleg jelen rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatározott
érvényesítési díjat köteles befizetni.”
5. §
A rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.

6. §
Ez a rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba és a hatálybelépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Melléklet a 25/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
„Melléklet a 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Egerszeg Kártya Igénylőlap
 Új kártya igénylése
 Kártya érvényesítése:
egy évre
(A megfelelő négyzetbe “x” jel írandó)
d)

két évre

három évre

Az igénylő neve, születési ideje:
……………………………………………………………

e)

Az igénylő lakóhelye:
……………………………………………………………

f)

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:
(bemutatása kötelező)
…………………………………………………………….

g)
h)

Fogyatékossági támogatásra illetve fogyatékosság okán magasabb összegű családi
pótlékra való jogosultságot igazoló MÁK hatósági igazolvány száma:*
……………………………………………………………

i)

A 4. baleseti fokozatba tartozó baleseti járadékának, a rokkantsági ellátás, a
rehabilitációs ellátás folyósításáról szóló igazolás bemutatása alapján a folyósított
ellátás típusa:*
………………………………………………………….

Az igénylőlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom továbbításra
kerüljön az Egerszeg Kártya előállítója részére
Kelt: …………………………………..
…………………………………..
az igénylő (törvényes képviselő)
aláírása
Megjegyzés:
Felhívjuk az igénylő figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése szerint az érintett kérelmére indult ügyben az általa megadott
személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

* Kitöltése az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendeletben biztosított díjmentességek
igénylése esetén szükséges.

Az Egerszeg Kártyát átvettem:
Zalaegerszeg,………………………
………………………………..
kártyatulajdonos (törvényes képviselő)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és
befektetés-támogató programjáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás elősegítése
érdekében ösztönözze a vállalkozások Zalaegerszeg Megyei Jogú Város (a továbbiakban:
Zalaegerszeg) közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések
megvalósítását. Ennek érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat) befektetés-támogató szolgáltatások nyújtásával közvetlen és
közvetett előnyöket kíván biztosítani e vállalkozások számára.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a már működő vállalkozások
rendeletben meghatározottak szerinti támogatására terjed ki, feltéve, ha a vállalkozás
létrehozására zalaegerszegi székhellyel vagy telephellyel kerül sor, illetve a működő
vállalkozás székhelye vagy telephelye Zalaegerszeg közigazgatási területén van és a
vállalkozás tevékenységét Zalaegerszegen folytatja.
Értelmező rendelkezések
3. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás.
2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen
kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom.
3. átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott szervezet.
4. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja
szerinti tevékenység.
5. beruházás megkezdésének napja:
a) építési munkák esetén: az építési naplóba történő első bejegyzés, vagy az építésre
vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése esetén: a vállalkozás általi első
jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés, ha ez nem áll rendelkezésre, az arra
vonatkozóan megkötött jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

napja, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok kivételével, mindezek hiányában
pedig a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés,
anyag, vagy termék szállítását igazoló okmányon,
c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) vegyes esetben: az a)-c) alpontok közül bármelyik két alpont együttes megvalósulása
esetén az a nap, amelyikre korábban került sor,
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján a beruházási költségre aktiválható előkészítő
munkák költségének felmerülése, valamint a földterület megvásárlása, amennyiben az
nem képezi a beruházás elszámolható költségét.
bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség az Sztv.
személyi jellegű ráfordításra vonatkozó szabályainak megfelelően.
egyéni cég: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
20. § (1) bekezdésében meghatározott cég.
egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.
törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott személy.
egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése szerinti vállalkozás.
elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a
továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék
előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató
tevékenységet.
elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség.
foglalkoztatottak számának nettó növekedése: az érintett létesítmény álláshelyeinek
számában regionális beruházási támogatásnál a beruházás megkezdését megelőző,
felvételt megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva – az
érintett időszakban megszüntetett álláshelyeket levonva, valamint a teljes munkaidőben
alkalmazott személyek, a részmunkaidősök és az idénymunkások számát az éves
munkaerőegység törtrészeként számolva – bekövetkezett nettó növekedés.
független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott
vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2)
bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet I.
melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak.
gazdasági társaság: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 3:89. § (1) bekezdésében meghatározott formában alapítható
vállalkozás.
hasznosítás: az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott tevékenység.
hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja
szerinti munkavállaló.
induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló
beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának
bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés
kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó
általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.
induló vállalkozás: az a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett
kisvállalkozás, amely még nem osztott nyereséget és nem összefonódás útján jött létre.
innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely

a) független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy
az iparági legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor
technológiai vagy ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást
vagy folyamatot fejleszt ki, vagy
b) esetén a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a működési
költségek legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki.
20. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak
az Sztv-ben foglaltak szerint.
21. kis- és középvállalkozás (kkv): a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében
meghatározott vállalkozás.
22. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató
egység.
23. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és
immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény
bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak
kivételével, ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagja vagy korábbi
munkavállalója vásárol meg - a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától
független harmadik fél.
24. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.
cikk 3. pontja szerinti munkavállaló.
25. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti
termék.
26. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10.
pontja szerinti tevékenység.
27. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8.
pontja szerinti tevékenység.
28. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére
irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
29. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott
feltételeknek meg nem felelő vállalkozás.
30. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás.
31. nonprofit gazdasági társaság: a 2006. évi V. törvény 9/F.§ (2) bekezdésében
meghatározott gazdasági társaság.
32. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor
egyetlen beruházásnak kell tekinteni az igénybejelentésben szereplő beruházást és az
igénybejelentő beruházó, valamint az igénybejelentő beruházótól független harmadik
félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által háromszor háromszázhatvanöt napos
időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással azonos megyében
megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat.
33. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem
tartalmazó forrás.
34. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében
megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról
szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge
minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység.
35. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már
használt tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az
előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat

alapvető változását vagy bővülését eredményezné.
36. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar.
37. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti
feltétel.
38. szövetkezet: a Ptk. 3:325. § (1) bekezdésében meghatározott jogi személy.
39. támogatási időszak: a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően a szerződésben a
vállalkozás elszámolási kötelezettségeként meghatározott legvégső határidő lejártáig
terjedő időszak.
40. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének
hányadosa, százalékos formában kifejezve.
41. támogatástartalom: a kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami
támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke.
42. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszközök az
Sztv. szerint.
43. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.
cikk 76. pontja szerinti kis- és középvállalkozás.
44. vállalkozás: az egyéni vállalkozó és az egyéni cég, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a
nonprofit gazdasági társaság.
45. visszatérítendő támogatás: a rendelet III. fejezetében meghatározott anyagi
támogatásnak minősülő szolgáltatások, amelyek támogatási összegét súlyos
szerződésszegés esetén vissza kell fizetni.
46. vissza nem terítendő támogatás: a 45. pontban foglaltak kivételével a rendelet alapján
nyújtott támogatás.
(2) Pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetén az (1) bekezdés 19.
pont b) alpontja szerinti arányt a folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által
hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni.
(3) A rendeletben alkalmazott fogalmakat az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben, a
651/2014/EU bizottsági rendeletben és az Atr-ben foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.
A vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató program tartalma
4. § (1) A vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programba tartozó szolgáltatások
alapszolgáltatások, emelt szolgáltatások és kiemelt szolgáltatások lehetnek (a továbbiakban
együtt: szolgáltatások).
(2) Alapszolgáltatások:
a)
1. Városi információs csomag rendelkezésre bocsátása:
Az önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy, a várossal kapcsolatos
legfontosabb általános információkat tartalmazó kiadványt.
2. Ügyvédek és közjegyzők ajánlása:
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a
városban működő ügyvédi irodákról és közjegyzőkről, elérhetőségi adatokkal.
3. Elérhető telephelyek bemutatása:
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy tájékoztató
anyagot az elérhető szabad önkormányzati telkekről. Igény esetén a Zrt. munkatársa
körbevezeti a vállalkozás képviselőit a helyszíneken.
4. Telekhez kapcsolódó közműtérképbe betekintés biztosítása:
Az önkormányzat helyrajzi szám alapján biztosítja a telek közműellátásának térképébe
történő betekintést a vállalkozás részére.
5. Tervező irodák ajánlása:

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a
városban működő tervezőirodákról, elérhetőségi adatokkal.
6. Kivitelezők ajánlása:
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a
városban működő kivitelező cégekről, elérhetőségi adatokkal.
7. Termeléstámogató szolgáltatók ajánlása:
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát
elérhetőségi adatokkal a térségben működő, termelési tevékenységet támogató szolgáltató
cégekről.
8. Helyi szolgáltatók ajánlása:
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát
elérhetőségi adatokkal a városban működő, beruházást támogató cégekről.
9. Munkaerő közvetítők ajánlása:
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát
elérhetőségi adatokkal a térségben működő humán-erőforrás ellátást segítő
vállalkozásokról.
10. Helyi fuvarozók ajánlása:
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát
elérhetőségi adatokkal a térségben működő, fuvarozással foglalkozó vállalkozásokról.
11. Pályázatíró cégek ajánlása:
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát
elérhetőségi adatokkal a térségben működő pályázatíró és pályázati tanácsadó cégekről.
b)
1. „Egyablakos rendszerű támogatás (infrastruktúra)” (az ügyek hivatali intézésének
segítése):
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. egy kollégája a vállalkozás rendelkezésére áll az
ügyek hivatali intézésének segítésében (tanácsadás és aktív ügyintézés).
2. Telekár kedvezmény III. kategória:
Az önkormányzat kedvezményt ad a telephely céljára megvásárolt önkormányzati
tulajdonú terület piaci árából. A kedvezmény mértéke a beruházás volumenétől, valamint
attól függ, hogy regionális beruházási támogatás, csekély összegű támogatás vagy induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás adására kerülhet sor.
3. Telekhez kapcsolódó közműtérkép rendelkezésre bocsátása:
Az önkormányzat helyrajzi szám alapján a vállalkozás rendelkezésére bocsátja a telek
közműellátásának térképét.
4. „Egyablakos rendszerű támogatás (engedélyek)” (a polgármester, a jegyző és a
főépítész hatáskörébe tartozó ügyek hivatali intézésének segítése):
Az önkormányzat egy kollégája a vállalkozás rendelkezésére áll egyes ügyek hivatali
intézésének segítésében.
5. Felsőoktatási kapcsolatok kiépítése:
Igény szerint az önkormányzat megszervez egy találkozót a helyben elérhető felsőoktatási
intézmények vezetői és a vállalkozás vezetője között.
6. Szakoktatási intézményekben megszervezett egyedi képzések támogatása:
Az önkormányzat részben megtéríti a vállalkozás számára a városi közép- és
szakiskolákban szervezett szakoktatások költségét.
7. Egészségügyi ellátás megszervezése:
Az önkormányzat segítséget nyújt a vállalkozás külföldi vezetőjének hosszabb városbeli
tartózkodása esetén a helyi egészségügyi ellátás igénybevételének megszervezésében.
8. Hatósági tájékoztató fórum szervezése:
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Az önkormányzat igény és szükség szerint szervez egy fórumot, ahova meghívja a
hatóságok helyi képviselőit, akik tájékoztatást adnak a vállalkozás számára a legfontosabb
előírásokról, jogszabályi változásokról.
Pályázatfigyelés:
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. havi rendszerességgel elküldi a vállalkozásnak a
releváns pályázati hírleveleket.
Emelt szolgáltatások:
Telekár-kedvezmény II. kategória:
Az önkormányzat kedvezményt ad a telephely céljára megvásárolt önkormányzati
tulajdonú terület piaci árából. A kedvezmény mértéke a beruházás volumenétől, valamint
attól függ, hogy regionális beruházási támogatás, csekély összegű támogatás vagy induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás adására kerülhet sor.
Átmeneti irodahelyiség biztosítása:
Az önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy irodát a beruházás előkészítése
idejére.
Cégjogi tanácsadás:
Az önkormányzat cégjogi tanácsadás szolgáltatás igénybevételéhez támogatást biztosít a
vállalkozás számára.
Ingatlanjogi tanácsadás:
Az önkormányzat ingatlanjogi tanácsadás szolgáltatás igénybevételéhez támogatást
biztosít a vállalkozás számára.
Termelésbeállítók elhelyezésének megszervezése:
Az önkormányzat segíti a vállalkozás termelésindítást támogató (nem helyi) alvállalkozók
városbeli elszállásolásának megszervezését.
Célzott dolgozói képzések szervezése:
Az önkormányzat támogatást biztosít Zalaegerszeg felsőfokú oktatási intézményeiben
szervezett felsőoktatási kurzusok költségeihez a vállalkozás számára.
Buszjáratok menetrendjének igazítása:
Az önkormányzat az igények alapján felveszi a kapcsolatot az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel (a továbbiakban: ÉNYKK) és kezdeményezi
a vállalkozás dolgozói munkarendjének megfelelő menetrend kialakítását.
Beszállítói fórum szervezése:
Az önkormányzat a vállalkozás számára szervez egy fórumot a potenciális beszállítók
részvételével.
Pályázat előkészítés támogatása:
A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. tanácsadással segíti a vállalkozás pályázatának
kidolgozását.
Kiemelt szolgáltatások:
Telekár-kedvezmény I. kategória:
Az önkormányzat kedvezményt ad a telephely céljára megvásárolt önkormányzati
tulajdonú terület piaci árából. A kedvezmény mértéke a beruházás volumenétől, valamint
attól függ, hogy regionális beruházási támogatás, csekély összegű támogatás vagy induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás adására kerülhet sor.
„Átmeneti Business Center” (üzleti felszereltség átmeneti biztosítása):
Az önkormányzat a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. útján az átmeneti irodahelyiséghez
kapcsolódóan a befektetés előkészítésének idejére biztosítja a szükséges üzleti
felszereltséget.
1 állandó ember („host”) alkalmazásának támogatása:
Az önkormányzat támogatja a befektetés megvalósítása érdekében egy fő alkalmazását.
Cégalapítási költség átvállalása:

Az önkormányzat átvállalja a vállalkozás cégalapítási költségeinek egy részét.
5. Telek közműellátásának költségeihez való hozzájárulás:
Az önkormányzat hozzájárul a vállalkozás telephelyének közműellátásához.
6. Utaztatás támogatása:
Az önkormányzat hozzájárul a vállalkozás dolgozóinak utazási/utaztatási költségeihez.
7. Lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása):
Az önkormányzat a tulajdonában levő bérlakást biztosíthat a vállalkozás számára.
8. Szállítófejlesztő program szervezése:
Az önkormányzat a vállalkozás igényei alapján szervez egy szállítófejlesztő programot.
9. Pályázat elkészítésének támogatása:
Az önkormányzat támogatást nyújt a vállalkozás egy pályázatának elkészítési
költségeihez.
(5) A vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programba tartozó szolgáltatások
alapszolgáltatások, emelt szolgáltatások és kiemelt szolgáltatások néven szolgáltatáscsomagot
(a továbbiakban: szolgáltatáscsomag) képeznek. Az egyes szolgáltatáscsomagok egymásra
épülnek, így az emelt szolgáltatások igénybevevői jogosultak az alapszolgáltatások
igénybevételére is. A kiemelt szolgáltatások igénybevevői pedig jogosultak az emelt
szolgáltatások és az alapszolgáltatások igénybevételére is.
A szolgáltatások ellátásában résztvevők köre
5. § (1) Az önkormányzat nevében a 4. §-ban meghatározott szolgáltatásokat a vállalkozások
részére feladatkörében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), valamint kizárólagos jog alapján a Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt. nyújtja.
(2) Az egyes szolgáltatások nyújtásának feltételeiről, valamint az ellentételezésről az
önkormányzat által átruházott hatáskörben a polgármester a Zalaegerszegi Városfejlesztő
Zrt-vel évente megállapodást köt.
II. fejezet
A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI
A szolgáltatások igénybevétele, jogosultsági feltételek
6. § (1) A 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alapszolgáltatások igénybevételére
valamennyi érdeklődő, Zalaegerszegen vállalkozást létrehozni, vagy fejleszteni szándékozó
vállalkozás jogosult függetlenül attól, hogy a vállalkozás létrehozására, vagy a már működő
vállalkozás bővítésére az egyedi befektetői tárgyalásokat követően ténylegesen sor kerül-e.
(2) A 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat az a vállalkozás
igényelheti, amely vállalja már működő vállalkozásának fejlesztését, vagy új vállalkozás
létrehozását, amelynek során 50-100 M Ft összegű beruházást valósít meg, 50-100 M Ft nettó
árbevétel növekedést ér el és 10-50 fővel növeli az átlagos statisztikai állományi létszámát.
(3) A 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat és a 4. § (3)
bekezdésében meghatározott emelt szolgáltatásokat az a vállalkozás igényelheti, amely
vállalja már működő vállalkozásának fejlesztését, vagy új vállalkozás létrehozását, amelynek
során 100-500 M Ft összegű beruházást valósít meg, 100-500 M Ft nettó árbevétel növekedést
ér el és 50-100 fővel növeli az átlagos statisztikai állományi létszámát.
(4) A 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat, a 4. § (3)
bekezdésében meghatározott emelt szolgáltatásokat és a 4. § (4) bekezdésében meghatározott

kiemelt szolgáltatásokat az a vállalkozás igényelheti, amely vállalja már működő
vállalkozásának fejlesztését, vagy új vállalkozás létrehozását, amelynek során több mint 500
M Ft összegű beruházást valósít meg, 500 M Ft feletti nettó árbevétel növekedést ér el, és
több mint 100 fővel növeli az átlagos statisztikai állományi létszámát.
(5) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott beruházást a vállalkozásnak a támogatási szerződés
aláírásától számított 2 éven belül kell megvalósítania. A vállalkozásnak hitelt érdemlő módon
bizonyítania kell, hogy a beruházás üzembe helyezésétől számított 2 éven belül a támogatott
befektetés tevékenységéből érte el a (2)-(4) bekezdésben meghatározott nettó árbevétel
növekedést, amelyet a beruházás üzembe helyezésekor készített mérlegben vagy üzleti
tervben kimutatott nettó árbevételhez kell viszonyítani. A (2)-(4) bekezdésben meghatározott
átlagos statisztikai állományi létszámot a vállalkozásnak a beruházás üzembe helyezésétől
számított 2 év alatt kell elérnie, amely létszámnak a foglalkoztatását a (6) bekezdésben
meghatározott további időtartamban biztosítania kell.
(6) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatások igénybevételének további feltétele,
hogy a vállalkozás a (2)-(4) bekezdés szerinti átlagos statisztikai állományi létszám
foglalkoztatásáról, a beruházás üzembe helyezésétől számítva,
a) alapszolgáltatás igénybevétele esetén legalább 5 évig, kis- és középvállalkozás esetén 3
évig;
b) emelt szolgáltatás igénybevétele esetén legalább 6 évig, kis- és középvállalkozás esetén 4
évig;
c) kiemelt szolgáltatás igénybevétele esetén legalább 7 évig, kis- és középvállalkozás esetén 5
évig gondoskodik.
(7) Amennyiben a vállalkozás a (2)-(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatások közül a 23.
vagy 24. §-ban meghatározott szolgáltatást is igénybe veszi és a támogatás kiszámítása a
bérköltség alapján történik, akkor a foglalkoztatás fenntartására a 29. § (7) bekezdés c) pontját
kell alkalmazni.
A kérelem benyújtása és elbírálása
7. § (1) A 6. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott szolgáltatások iránti, a támogatással
megvalósítani kívánt beruházást ismertető részletes kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) - az utolsó összevont (konszolidált) beszámolót, ennek hiányában éves beszámolót vagy
egyszerűsített éves beszámolót (a foglalkoztatotti létszám, a nettó árbevétel és a mérleg
főösszeg meghatározásához), vagy
- az egyéni vállalkozás esetében az utolsó éves adóbevallást, vagy
- éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált)
beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem
rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet,
b) az új vállalkozás zalaegerszegi székhellyel vagy telephellyel való létrehozására irányuló
nyilatkozatot,
c) a 6. § (2)-(4) bekezdésében foglalt vállalás teljesítésére irányuló nyilatkozatot,
d) a 6. § (6) bekezdésében foglalt vállalás teljesítésére irányuló nyilatkozatot,
e) az igénybe vehető szolgáltatáscsomagba tartozó igényelt szolgáltatások megjelölését,
f) a befektetés 5 évre szóló üzleti tervét,
g) az állami adóhatóság által kiállított adóigazolást és nyilatkozatot arról, hogy az
önkormányzat felé nem áll fenn lejárt adótartozása és nem minősül nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak,

h) nyilatkozatot a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű támogatásról, továbbá a támogatott
tevékenységre vagy projektre vonatkozó állami támogatási intézkedésekről és más
közösségi finanszírozásról,
i) nyilatkozatot arról, hogy a vállalkozás a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében
meghatározott kis- és középvállalkozásnak (kkv) minősül –e, valamint, hogy a
kisvállalkozás induló vállalkozásnak minősül –e,
j) nyilatkozatot arról, hogy a beruházás induló beruházásnak minősül –e,
k) nyilatkozatot arról, hogy a vállalkozás a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható
szervezetnek minősül,
l) nyilatkozatot a vállalkozás támogatás visszafizetési kötelezettsége teljesítésének
biztosítékairól (így különösen ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzés, bankgarancia),
m) telekár kedvezmény igénylése esetén nyilatkozatot a 23. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak vállalásáról,
n) telekár kedvezmény igénylése esetén a bruttó támogatási intenzitás megállapításához
szükséges adatokat,
o) a 24. §-ban meghatározott esetben a fenti mellékleteket mind a vállalkozás, mind a
beruházó vonatkozásában értelemszerűen külön-külön vagy együttesen, továbbá a
vállalkozás és a beruházó egyetemleges kötelezettségvállalását tartalmazó nyilatkozatot.
(3) A kérelem elbírálásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban:
közgyűlés) egyedileg dönt.
(4) Támogatás csak olyan vállalkozás számára nyújtható, mely lejárt adótartozással az állam
és az önkormányzat felé nem rendelkezik.
(5) A közgyűlés által támogatott vállalkozással a döntést követő 30 napon belül támogatási
szerződést kell kötni. A szerződésben rendelkezni kell többek között az egyes igényelt
szolgáltatások tartalmáról, a szolgáltatások nyújtásának feltételeiről, a nyújtott támogatás
mértékéről és összegéről, a vállalkozás adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségéről, a
vállalkozás számára előírt kötelezettségek teljesítésének biztosítékairól (így különösen
ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzés, bankgarancia), a szerződésszegés eseteiről és
jogkövetkezményeiről (így különösen támogatás visszafizetési kötelezettség).
(6) A támogatási szerződést az önkormányzat által átruházott hatáskörben a polgármester köti
meg. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a támogatott vállalkozás a támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig köteles megőrizni és az önkormányzat
ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.
A támogatás felhasználásának elszámolása
8. § (1) A támogatott vállalkozás köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon és
tartalommal a támogatott program megvalósulását a szerződésben meghatározott határidőn
belül külön felszólítás nélkül hitelt érdemlően igazolni.
(2) Hitelt érdemlő igazolásnak minősülnek különösen a beruházás összegének
megállapításához a vonatkozó számlák, az üzembe helyezés dokumentumai, a könyv szerinti
értékre vonatkozóan a könyvelés adatai, a nettó árbevétel növekedés igazolásához a mérleg és
az üzleti terv, a vállalkozás éves beszámolója, a könyvelési adatok, a foglalkoztatotti
létszámnövekedés nyomon követéséhez az éves beszámoló erre vonatkozó része, a statisztikai
létszámjelentés.
(3) Az önkormányzat a foglalkoztatottak létszámának 6. § (6) bekezdés szerinti folyamatos
fenntartását a támogatási szerződés hatálya alatt jogosult ellenőrizni.
(4) Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:

a támogatási szerződésben vállalt összegű beruházást nem valósítja meg, illetve a
beruházást a 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőig nem tartja fenn;
b) a támogatási szerződésben vállalt nettó árbevétel növekedést nem éri el;
c) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem növeli, illetve tartja
fenn;
d) az (1) bekezdésben meghatározott elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem
tesz eleget;
e) a (3) bekezdésben meghatározott önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére
meghiúsítja vagy ismételten akadályozza;
f) a támogatási szerződésben vállalt összegű beruházást csak részben valósítja meg, vagy a
beruházást a 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőig csak részben tartja
fenn;
g) a támogatási szerződésben vállalt nettó árbevétel növekedést csak részben éri el;
h) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot csak részben növeli,
illetve tartja fenn.
(5) A (4) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott esetben a támogatott vállalkozás köteles a
visszatérítendő támogatások támogatási szerződésben meghatározott összegét a jegybanki
alapkamat kétszeresével növelten visszafizetni.
(6) A (4) bekezdés f)-h) pontjaiban meghatározott esetben a vállalkozás a visszatérítendő
támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben arányosan köteles
visszafizetni. Amennyiben a részleges teljesítés nem éri el a 6. § (2) bekezdésében
meghatározott jogosultsági feltételek alsó határát, a teljes támogatási összeget a jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összegben köteles a vállalkozás visszafizetni.
a)

III. fejezet
ANYAGI TÁMOGATÁSNAK MINŐSÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK
9. § (1) Az anyagi támogatásnak minősülő szolgáltatásokat az önkormányzat a jogosult és a
támogatásokat kifejezetten igénylő vállalkozások részére a közgyűlés döntését követően, a
támogatási szerződésben megfogalmazott feltételekkel biztosítja.
(2) A 4. §
a) (2) bekezdés b) pont 13. alpontja, a (3) bekezdés 1. pontja, valamint a (4) bekezdés 1.
pontja alapján regionális beruházási támogatás,
b) (2) bekezdés b) pont 17. alpontja és a (3) bekezdés 6. pontja alapján képzési támogatás,
c) (2) bekezdés b) pont 13., 14. és 17. alpontja, a (3) bekezdés 1-6. és 9. pontja, valamint a (4)
bekezdés alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
d) (2) bekezdés b) pont 13., 14. és 17. alpontja, a (3) bekezdés 1-6. és 9. pontja, valamint a (4)
bekezdés alapján csekély összegű támogatás
nyújtható.
Telekhez kapcsolódó közműtérkép rendelkezésre bocsátása
10. § (1) Az önkormányzat a vállalkozás részére az általa megjelölt, a beruházáshoz szervesen
tartozó ingatlanhoz kapcsolódó közműtérképet díjmentesen rendelkezésre bocsátja.
(2) Az önkormányzat a közműtérképet az egyesített közműnyilvántartásból egy alkalommal
biztosítja a központi közműnyilvántartásról szóló önkormányzati rendeletnek (a
továbbiakban: Kkr.) megfelelő tartalommal.
(3) A támogatás mértéke a Kkr. 1. sz. mellékletében meghatározott adatszolgáltatási díj nettó
összege.

Átmeneti irodahelyiség biztosítása
11. § (1) Az önkormányzat az átlátható szervezetnek minősülő vállalkozás részére
versenyeztetés nélkül, legfeljebb egy éves időtartamra, kedvezményes bérleti díjért egy db
nem lakás célú helyiséget biztosíthat, amennyiben az önkormányzat tulajdonában a
vállalkozás igényeinek megfelelő üres irodahelyiség rendelkezésére áll.
(2) A kedvezményes bérleti díj mértékét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
és vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
vagyonrendelet) 2. mellékletének szorzószámokat tartalmazó táblázata III. pontjában
meghatározott mérték alkalmazásával számítja.
(3) A támogatás mértéke azonos a kedvezményes bérleti díj és a kedvezmény nélkül számított
bérleti díj közötti különbséggel.
(4) A bérleti jogviszonyra a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
törvény (a továbbiakban: Ltv.), az Nvtv. és – az óvadékra vonatkozó szabályok kivételével – a
vagyonrendelet előírásai az irányadók.
Átmeneti Business Center
(üzleti felszereltség átmeneti biztosítása)
12. § (1) Az önkormányzat a vállalkozás részére legfeljebb egy éves időtartamra üzleti
felszereltséget biztosít. Ezen szolgáltatás csak a 11. §-ban szabályozott átmeneti
irodahelyiséggel együtt igényelhető.
(2) Az üzleti felszereltség körében az önkormányzat a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. útján
az alábbiakat biztosítja: irodabútor, számítógép, nyomtató, fénymásoló, fax.
(3) A támogatás mértéke azonos az üzleti felszereltség körébe tartozó tárgyak egy éves
használati díjával, legfeljebb 120.000,- Ft vállalkozásonként.
(4) A támogatás az üzleti felszereltség és tartozékai fenntartásával, karbantartásával és
működtetésével kapcsolatos költségeket nem foglalja magába.
1 állandó ember („host”) alkalmazásának támogatása
13. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújt a vállalkozás által munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, a befektetés megvalósítása érdekében
alkalmazott egy fő alkalmazási költségeihez a befektetés megvalósításának időtartamára, de
legfeljebb egy évre.
(2) Alkalmazási költségek: munkabér vagy megbízási díj, jogszabály alapján a munkáltató
vagy a megbízó által fizetendő közterhek (egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék, munkaadói
járulék, egészségügyi hozzájárulás).
(3) Az 1 állandó ember („host”) alkalmazásának támogatása keretében a vállalkozás részére
az önkormányzat legfeljebb 1.200.000,- Ft összeget térít meg a jogviszonyt megalapozó
szerződés és a támogatható alkalmazási költségek vállalkozás általi megfizetését igazoló
bizonylatok alapján, utófinanszírozással.
(4) A támogatás folyósítása történhet negyedéves, féléves vagy éves időszakra, mely
elszámolási módot a támogatási szerződésben kell meghatározni.
Cégalapítási költségek átvállalása
14. § (1) Az önkormányzat a vállalkozás cégalapítási költségeinek egy részét átvállalja.

(2) Cégalapítási költségek: cégbejegyzési kérelemhez kapcsolódóan megfizetendő illeték és
közzétételi költségtérítés, cégalapítással felmerülő ügyvédi költség.
(3) Cégalapítási költségek átvállalása a jogosult vállalkozás által pontosan megjelölt
gazdasági társaság létrehozása során, a gazdasági társaságnál a cégbírósági bejegyzés napjáig
keletkezett költségek önkormányzat által történő részbeni megfizetését jelenti.
(4) A cégalapítási költségek átvállalása során az önkormányzat az indokolt költségek
legfeljebb 50 %-át, legfeljebb 200.000,- Ft összeget fizet meg a vállalkozás által kifizetett
számlák alapján az újonnan létrejövő gazdasági társaság részére.
Utaztatás támogatása
15. § (1) Az önkormányzat a vállalkozás részére a 6. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott
átlagos statisztikai állományi létszám növekedés során alkalmazott dolgozók utazási/utaztatási
költségeihez támogatást biztosít. A vállalkozás köteles az utaztatási támogatás igénylése
esetén a támogatás szempontjából számításba vételre kerülő dolgozókra vonatkozóan külön
nyilvántartást vezetni.
(2) Az önkormányzat az utaztatási támogatást a beruházás üzembe helyezésétől számított 1
évig biztosítja.
(3) Az utaztatási támogatás mértéke az utazási/utaztatási költség 50 %-a, legfeljebb
1.000.000,- Ft.
(4) Az utazási/utaztatási támogatást az önkormányzat a vállalkozás részéről a dolgozóknak
utazási hozzájárulásként kifizetett összeg hitelt érdemlő módon történő igazolása vagy az
utaztatási szolgáltatást nyújtó által kiállított, a vállalkozás által kifizetett számla alapján téríti
meg a vállalkozás részére.
(5) A támogatás folyósítása történhet negyedéves, féléves vagy éves időszakra, mely
elszámolási módot a támogatási szerződésben kell meghatározni.
Lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása)
16. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújthat az átlátható szervezetnek minősülő
vállalkozás részére önkormányzati bérlakások rendelkezésre bocsátásával úgy, hogy a
vállalkozás legfeljebb három alkalmazottját legfeljebb egy éves időtartamra bérlőnek jelöli ki.
A bérlőkijelölés csak cím szerint pontosan megjelölt lakásokra történhet, amennyiben az
önkormányzat tulajdonában a vállalkozás igényeinek megfelelő, felajánlható, üres bérlakások
rendelkezésére állnak, valamint a bérlőnek kijelölt személynek és a vele együtt költöző
családtagjának Zalaegerszeg területén lakásingatlana nincs.
(2) Bérlőnek csak akkor jelölhető ki az alkalmazott, ha vállalja, hogy a lakások bérletéről,
valamint elidegenítésükről szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Lr.)
meghatározott költségelvű lakbért megfizeti.
(3) A támogatás mértéke azonos a fizetendő bérleti díj és a piaci bérleti díj közötti
különbséggel. A piaci bérleti díj mértékének meghatározása érdekében ingatlanforgalmi
szakvéleményt kell beszerezni.
(4) A bérlőt az Ltv., valamint az Lr. alapján terhelő kötelezettségekért a bérlő és a vállalkozás
egyetemleges felelősséggel tartozik, mely kötelezettséget a bérleti szerződésben is rögzíteni
kell.
(5) A lakásbérleti jogviszonyra a jelen rendeletben meghatározott eltérések kivételével az Lt.,
az Lr. és az Nvtv. előírásai az irányadók.

Pályázat elkészítésének támogatása
17. § (1) Az önkormányzat a vállalkozás támogatott beruházásával, befektetésével összefüggő
pályázaton történő részvételét a pályázat elkészítésével felmerülő költségek egy részének
átvállalásával támogatja. A támogatás időtartama legfeljebb a támogatási szerződés
megkötésétől számított 2 év lehet.
(2) Egy vállalkozás részére egy pályázat elkészítésének költségéhez nyújtható támogatás.
(3) A támogatás mértéke a szolgáltatás számlával igazolt költsége, legfeljebb 200.000,- Ft,
amelyet az önkormányzat a vállalkozás részére fizet meg, a vállalkozás által kifizetett számla
alapján.
(4) A szolgáltatás indokolt költségei közé nem tartoznak az általában a pályázat mellékletét
képező tervek, engedélyek stb. elkészíttetésének, beszerzésének a költségei.
(5) A támogatás csak akkor fizethető ki, ha a pályázat kiírója a pályázatot befogadta, és ezt a
támogatásra jogosult vállalkozás hitelt érdemlő módon igazolja.
Telek közműellátásának költségeihez nyújtott támogatás
18. § (1) Az önkormányzat a vállalkozás részére az általa megjelölt, a beruházáshoz szervesen
tartozó ingatlan közműellátásának költségeihez támogatást biztosít.
(2) Az önkormányzat a támogatást kizárólag az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan
vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elvezető gerincvezeték rendszerének közterületi
kiépítéséhez biztosítja.
(3) A támogatás a támogatott közműépítés műszakilag és pénzügyileg igazolt nettó
költségéhez viszonyítottan az alábbi %-os mérték:
1 millió Ft alatt
1-5 millió Ft között
5 millió Ft felett
Vízellátás
25 %
15 %
5%
Szennyvízelvezetés
30 %
20 %
10 %
Csapadékvíz-elvezetés 40 %
25 %
10 %
(4) A támogatást az önkormányzat a támogatott közműépítés megvalósítását és sikeres
műszaki átadását követően benyújtott, hitelt érdemlő bizonylat alapján téríti meg a vállalkozás
részére.
Cégjogi tanácsadás
19. § (1) Az önkormányzat a vállalkozás részére cégjogi tanácsadás szolgáltatás
igénybevételéhez támogatást biztosít.
(2) Cégjogi tanácsadás szolgáltatás: a gazdasági társaságokat érintő hatályos joganyagról,
illetve az ezzel összefüggő joggyakorlatról adott tájékoztatás.
(3) A szolgáltatás a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül vehető
igénybe.
(4) A cégjogi tanácsadás szolgáltatás elvégzésére a kamarai névjegyzékben szereplő ügyvéd
vagy ügyvédi iroda bízható meg.
(5) A cégjogi tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatás támogatási intenzitása nem haladhatja
meg az elszámolható költségek 50 %-át, legfeljebb 200.000,- Ft összeget. Az önkormányzat a
vállalkozás részére a cégjogi tanácsadás szolgáltatást nyújtó által kiállított és a vállalkozás
által kifizetett számla alapján téríti meg a szolgáltatás költségét.

Ingatlanjogi tanácsadás
20. § (1) Az önkormányzat a vállalkozás részére ingatlanjogi tanácsadás igénybevételéhez
támogatást biztosít.
(2) Ingatlanjogi tanácsadás szolgáltatás: az ingatlanokhoz kapcsolódó hatályos joganyagról,
illetve az ezzel összefüggő joggyakorlatról adott tájékoztatás.
(3) A szolgáltatás a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül vehető
igénybe.
(4) Az ingatlanjogi tanácsadás szolgáltatás elvégzésére a kamarai névjegyzékben szereplő
ügyvéd, vagy ügyvédi iroda bízható meg.
(5) Az ingatlanjogi tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatás támogatási intenzitása nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át, legfeljebb 200.000,- Ft összeget. Az
önkormányzat a vállalkozás részére az ingatlanjogi tanácsadás szolgáltatást nyújtó által
kiállított és a vállalkozás által kifizetett számla alapján téríti meg a szolgáltatás költségét.
Szakoktatási intézményekben megszervezett egyedi képzések támogatása
21. § (1) Az önkormányzat pénzügyi támogatást biztosít a vállalkozás dolgozóinak általános
képzési költségeihez, amennyiben a vállalkozás Zalaegerszeg közigazgatási területén található
akkreditált felnőtt szakképzésre jogosult szakképző intézmények (középfokú szakiskola,
szakközépiskola) által szervezett, és az igénylés időpontjában már létező profilú általános
képzést vesz igénybe. A támogatás nem terjed ki gazdasági társaságok által szervezett és
tartott szakképzésekre.
(2) Az önkormányzat a szolgáltatást a támogatási időszakon belül biztosítja.
(3) A képzés támogatása keretében, függetlenül a résztvevők számától, az önkormányzat a
30. §-ban meghatározott támogatható költségek és a támogatási intenzitás figyelembe
vételével legfeljebb 1.000.000,- Ft összeget térít meg a vállalkozás részére a képzést nyújtó
intézménnyel kötött szerződés és az általa kiállított, a vállalkozás által kifizetett számla
alapján.
Célzott dolgozói képzések szervezése
22. § (1) Az önkormányzat pénzügyi támogatást biztosít a vállalkozás dolgozóinak általános
képzési költségeihez, amennyiben a vállalkozás Zalaegerszeg közigazgatási területén található
felsőfokú oktatási intézményekben, felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget nyújtó
általános képzést vesz igénybe.
(2) Az önkormányzat a szolgáltatást a támogatási időszakon belül biztosítja.
(3) A célzott dolgozói képzések támogatása keretében, függetlenül a résztvevők számától, az
önkormányzat a 30. §-ban meghatározott támogatható költségek és a támogatási intenzitás
figyelembe vételével legfeljebb 1.500.000,- Ft összeget térít meg a vállalkozás részére a
képzést nyújtó intézménnyel kötött szerződés és az általa kiállított, a vállalkozás által
kifizetett számla alapján.
Telekárkedvezmény I–III. kategória
23. § (1) Az önkormányzat a beruházás nagyságától függően – a 6. § (2)-(4) bekezdését
figyelembe véve – az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésekor
telekárkedvezményt, földhasználati jog alapításakor földhasználati díjkedvezményt adhat az
átlátható szervezetnek minősülő befektető vállalkozásnak az ingatlan piaci árából, illetve a
földhasználati jog piaci értékéből (a továbbiakban: piaci ár).
(2) A kedvezmény abban az esetben nyújtható,

a) ha még a beruházási projekt megkezdése előtt a vállalkozás támogatás iránti kérelmét
benyújtotta, és az önkormányzat írásban megerősítette, hogy a beruházás megfelel a
programban meghatározott jogosultsági feltételeknek, és
b) a vállalkozás vállalja, hogy a teljes beruházás üzembe helyezése után a 6. § (6)-(7)
bekezdésében foglalt időtartamig fenntartja a beruházást, amelynek megvalósulása céljából
a kedvezményt adták.
(3) A kedvezmény mértéke a kialakult piaci árhoz viszonyítva:
III. kategória esetén: 0-25 %
II. kategória esetén: 25-50 %
I. kategória esetén: 50-75 % között lehet,
de regionális beruházási támogatás esetén nem haladhatja meg a 27. § szerint adható
legmagasabb támogatási intenzitás mértékét. A III. kategória szerinti kedvezmény az ott
meghatározott mértékben regionális beruházási támogatásként, csekély összegű
támogatásként és induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként is adható. A II. kategória
szerinti kedvezmény az ott meghatározott mértékben csekély összegű támogatásként és induló
vállalkozásnak nyújtott támogatásként adható, de regionális beruházási támogatásként csak
kis- és középvállalkozások részére, a 27. § szerinti támogatási intenzitásra figyelemmel
nyújtható. Az I. kategória szerinti kedvezmény az ott meghatározott mértékben csak csekély
összegű támogatásként és induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként adható.
(4) Különös városi érdekből a közgyűlés mérlegelés alapján adhat - a (3) bekezdésben
meghatározott maximális mértékre és támogatásnyújtási korlátokra figyelemmel - egyedi
kedvezményt, de regionális beruházási támogatás esetén a 27. § szerinti legnagyobb
támogatási intenzitás nem léphető túl.
(5) Nem minősül állami támogatásnak, ha az önkormányzat a földterület piaci értéken (melyet
megfelelően közzétett nyílt és feltételhez nem kötött – árveréshez hasonlítható – pályázati
eljárás keretében tett legjobb illetve az egyetlen ajánlatot alapul véve, vagy független
szakértői vélemény alapján kell meghatározni) történő értékesítésére tett eredménytelen
kísérletet követően – amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a piaci ár nem érhető el – ettől az
ártól az alacsonyabb ár irányába legfeljebb 5%-kal eltér.
(6) A kedvezmény pontos összegéről a (3) bekezdésben meghatározott határok között a
kérelem és mellékletei vizsgálata alapján a közgyűlés dönt. Döntésénél figyelembe veszi,
hogy a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. és a városi önkormányzat közös számítása alapján
hogyan aránylik egymáshoz a város számára várható pénzügyi haszon és a nyújtott
szolgáltatások költsége. A döntésben az ingatlant egyértelműen azonosítható módon meg kell
jelölni.
(7) A vagyonrendeletben meghatározott értékhatár felett, illetve ha az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlant több vállalkozás is meg kívánja vásárolni, versenytárgyalást kell
tartani. A versenytárgyalás során ajánlat tehető a piaci árhoz képest magasabb vételárra,
illetve földhasználati díjra és az igényelt kedvezmény mértékére. A legkedvezőbb ajánlat az
lesz, amely az önkormányzat számára fizetendő legmagasabb vételár, illetve földhasználati díj
összeget tartalmazza.
(8) A vagyonrendeletnek az önkormányzati vagyon hasznosításának versenyeztetési eljárási
rendjére vonatkozó szabályait, amennyiben jelen rendelet eltérően nem rendelkezik, a
telekárkedvezmény elbírálása során alkalmazni kell.
(9) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére és hasznosítására az Nvtv. és a
vagyonrendelet előírásai az irányadók.
24. § (1) A vállalkozás a rendelet 6. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott jogosultsági
feltételeket oly módon is teljesítheti, hogy a nettó árbevétel növekedést és az átlagos
statisztikai állományi létszám növekedést saját maga, míg a beruházást részben vagy egészben
– az ő érdekében – tőle független harmadik fél beruházó (a továbbiakban: beruházó) valósítja

meg. A beruházó a beruházással létrehozott létesítményt a vállalkozás részére bérbeadás vagy
használatba adás formájában biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a telekárkedvezmény igénybevételére a
beruházó is jogosult, amennyiben az önkormányzattal és a vállalkozással kötött háromoldalú
megállapodás alapján vállalja, hogy a kapott telekárkedvezményt vagy annak a
megállapodásban meghatározott, a 34. § (5) bekezdés szerint számított részét a vállalkozás
részére a 28. § (1) bekezdés szerinti fenntartási időszak alatt a bérleti vagy használati díjban
kedvezmény formájában biztosítja.
(3) A telekárkedvezmény beruházónál maradó része a beruházó részére nyújtott csekély
összegű támogatásnak minősül.
(4) A beruházás megvalósításáért a beruházót és a vállalkozást egyetemleges felelősség
terheli. A beruházás beruházó általi megvalósítása esetén - ezzel összefüggésben - a
rendeletben a vállalkozásra előírt jogok és kötelezettségek tekintetében a beruházót és a
vállalkozást is érteni kell.
Regionális beruházási támogatásra vonatkozó rendelkezések
25. § (1) Nem nyújtható regionális beruházási támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő
személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra
létrehozását szolgáló beruházáshoz, és
g) az 1379/2013/EU rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését,
feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz.
(2) Nem nyújtható regionális beruházási támogatás, ha
a) a beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet
szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén, vagy a
támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet
szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését
követő két éven belül, vagy
b) a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás – figyelembe véve a nagyberuházásra
vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen
egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható
költségű beruházás az adott régióban kaphat.
26. § (1) A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett
beruházás induló beruházásnak minősüljön.
(2) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén támogatás
akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően
megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem
benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés
összegét.
(3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő kibővítését eredményező
beruházáshoz regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható
költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új
tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

27. § (1) A maximális támogatási intenzitás mértéke 25 %, figyelemmel a (2)-(6) bekezdésben
foglaltakra.
(2) A támogatási intenzitás – nagyberuházások kivételével – a kisvállalkozás esetében 20
százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a
kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási
méret feltételeinek.
(3) Nagyberuházás esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás az Atr. 25. § (3)
bekezdése szerint módosul.
(4) Nagyberuházás esetén a maximálisan odaítélhető összes állami támogatás összegéből le
kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos
időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek
nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható
állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási
összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező
esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.
(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a
jelenértéken ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható
költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai
közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.
28. § (1) Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás
kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés
időpontjától) számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig
fenntartja.
(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a beruházó
kkv-nak minősül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások
miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz
cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban
biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és regionális beruházási támogatásban
már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban
nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos
vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi,
mint a lecserélt tárgyi eszközé.
(4) Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható
költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, emellett a teljes beruházás
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.
29. § (1) A regionális beruházási támogatás elszámolható költségei:
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem
haladja meg az a) és a b) pontok szerinti összegek közül a magasabbat.
(2) Az elszámolható költségek az alábbiak szerint határozhatók meg:
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben
aa) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a, 51. §-a szerinti költsége,
ab) immateriális javak esetében a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a
továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47-48. §-a és 51. §-a szerinti
költsége,

ac) létesítmény felvásárlásakor a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak
vételára,
ad) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege
számolható el.
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő
háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken
foglalkoztatott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegű
ráfordításának 24 havi összege számolható el – kivéve az egyéb személyi jellegű
kifizetéseket – a munkakör betöltésének napjától számítva.
(3) A tárgyi eszközök bérléséhez kapcsolódó költségek abban az esetben számolhatóak el
a) ha a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a
beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kkv esetén a beruházás üzembe
helyezését követő legalább három évig fennáll,
b) ha a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó
szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására
vonatkozó kötelezettséget.
(4) Az immateriális javak a következők szerint számolhatók el
a) kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatók fel,
b) az érintett immateriális javak bekerülési értéke az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti
értékcsökkenési leírás alá esik,
c) piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell megvásárolni,
d) kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig a beruházó eszközei között kell
szerepelniük és ahhoz a projekthez kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
e) nagyvállalkozások esetében legalább öt évig a beruházó eszközei között kell szerepelniük
és ahhoz a projekthez kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
f) nagyvállalkozások esetében az immateriális javak az elszámolható költségek maximum
50%-át tehetik ki.
(5) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és
tőle nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött
szerződés alapján merült fel.
(6) Nem minősül elszámolható költségnek:
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszközök és támogatható immateriális javak
bekerülési értéke, amelynek alapján a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó
állami támogatást vett igénybe,
c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak bekerülési értéke, amelyet a
beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési
eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti
személygépkocsi bekerülési értéke,
f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett eszköz bekerülési értéke,
kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költségek esetében regionális beruházási
támogatás akkor nyújtható, amennyiben
a) a beruházás a kedvezményezett vállalatnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését
eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

c)

a beruházó a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől
számított legalább öt éven, kis- és középvállalkozások esetében legalább három éven
keresztül az érintett területen fenntartja.
Képzési támogatásra vonatkozó rendelkezések

30. § (1) A képzési támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 50%-át.
(2) A képzési támogatás elszámolható költségei:
a) az oktatók személyi jellegű költségei, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók
részt vesznek a képzésen,
b) az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó
működési költségei, különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és
fogyóeszközök, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag képzési
projekt keretében történő használatuk mértékéig,
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei,
d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek –
adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek – azokra az órákra vonatkozóan,
amikor a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen,
e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan
szükséges szállásköltsége.
(3) A támogatási intenzitás az elszámolható költségek legfeljebb 70%-os mértékéig növelhető
a) megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés
esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozásnak
nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal.
(4) Nem nyújtható képzési támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való
megfeleléshez.
Csekély összegű támogatásra vonatkozó rendelkezések
31. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az
1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó Magyarországon odaítélt csekély
összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell
figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem
lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző
vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.
(5) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1)
bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így
halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése
figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatásra vonatkozó rendelkezések
32. § (1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás azon tőzsdén nem jegyzett
kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem
összefonódás útján jött létre és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén,
amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység
megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő
időpontja.
(2) A támogatás bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg a 0,8 millió eurót.
(3) Innovatív kisvállalkozás esetén a (2) bekezdés szerinti összeg megkétszerezhető.
Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok
33. § (1) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és
dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.
(2) Nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget,
b) csekély összegű támogatások kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.
(3) Nem ítélhető meg támogatás
a) az 1379/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek
termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez regionális beruházási támogatás vagy
csekély összegű támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez regionális beruházási támogatás vagy csekély
összegű támogatás,
c) mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások
részére, amennyiben
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
cb) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbítástól függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, azaz az exportált mennyiségekhez közvetlenül
kapcsolódóan, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz,
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő
f) olyan feltétellel, amely az uniós jog megsértését eredményezi.
(4) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a
kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt a támogatási kérelmét a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemekkel
írásban benyújtotta.

34. § (1) A támogatást nyújtó az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a
kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó
támogatási kategóriáról.
(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a rendelet
szerinti támogatás abban az esetben halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy
uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(3) A rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében
halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással.
(4) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak
finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban
meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(5) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, induló vállalkozásnak
nyújtott támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami
támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező
támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más,
azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
(6) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált
számadatot az adók vagy illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a
vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtják, a támogatás összegének a
támogatástartalmat kell tekinteni.
(7) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell
diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.
IV. fejezet
NYILVÁNTARTÁS
35. § (1) A rendelet alapján nyújtott támogatások nyilvántartását Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala vezeti.
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
1.
a támogatás azonosító jelét (közgyűlési határozat számát)
2.
a támogatásról szóló döntés meghozatalának időpontját
3.
a vállalkozás megnevezését, azonosító adatait, érintett
gazdasági ágazat megnevezését
4. a vállalkozás jogállására vonatkozó információkat
5. a nyújtott támogatás megnevezését
6. a támogatási kategóriát (csekély összegű támogatás, beruházási támogatás,
tanácsadáshoz kapcsolódó támogatás, képzési célú támogatás)
7. a nyújtott támogatás formáját (különösen a vissza nem térítendő és a visszatérítendő
pénzeszközök nyújtása, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott
szolgáltatás, ingatlanjuttatás, kedvezményes földhasználat)
8. a támogatás összegét, mértékét, a támogatási intenzitást, a kkv-többlettámogatás %-os
mértékét
9. a támogatás időtartamát
10. a mentesítés feltételeinek teljesülésére vonatkozó információkat

11. a támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőket
12. a szerződésben kikötött beépítési kötelezettség és visszavásárlási jog határidejét
13. hivatkozást a közösségi forrásokból történő társfinanszírozásra.
(3) A csekély összegű támogatások nyilvántartása esetén külön fel kell tüntetni, hogy a
vállalkozás által a 7. § (2) bekezdés h) pontja alapján benyújtott nyilatkozatában szereplő
támogatások összegével együtt mekkora összegű támogatásban részesült a kérelem
benyújtásának pénzügyi évében és az azt megelőző két pénzügyi évben.
V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
36. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendeletben megjelenő euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a
támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank
által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
(3) E rendelet alapján
a) regionális beruházási támogatási kategória esetén 2020. december 31-ig,
b) képzési támogatási kategória esetén 2021. június 30-ig,
c) induló vállalkozásnak nyújtott támogatási kategória esetén 2021. június 30-ig,
d) csekély összegű támogatási kategória esetén 2021. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.
(4) E rendelet
a) 9. § (2) bekezdés a)-c) pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014.
június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete,
valamint 13., 22., és 31. cikkei,
b) 9. § (2) bekezdés d) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló
4/2007. (II.09.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 28/2008. (VI.27.) sz.
önkormányzati rendelet, az 52/2008. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet és a 34/2009.
(IX.18.) sz. önkormányzati rendelet.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

ZMJVK 121/2015. (VI.18.) sz. határozata
1.

2.
3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 181/2014.
(XI. 13.), 42/2015/3. (III. 5. ), 48/2015. (III. 5.), 66/2015. (IV. 16.), 68/2015. (IV. 16.),
69/2015. (IV. 16. ), 70/2015. (IV. 16. ), 71/2015. (IV. 16. ), 74/2015. (IV. 16. ),
80/2015. (IV. 16. ), 85/2015. (IV. 16. ), 90/2015/1. (V. 13. ), 91/2015. (V. 13. ),
92/2015. (V. 13. ) , 93/2015. (V. 13. ), 95/2015. (V. 13. ), 96/2015. (V. 13. ), 97/2015.
(V. 13. ), 98/2015. (V. 13. ), 99/2015. (V. 13. ), 100/2015. (V. 13. ), 101/2015. (V.13.),
102/2015. (V. 13. ), 103/2015. (V. 13. ), 104/2015. (V. 13. ), 105/2015. (V. 13. ),
107/2015. (V. 13. ), 110/2015. (V. 13. ), 111/2015. (V. 13. ), 113/2015. (V. 13. ),
114/2015. (V. 13. ), 115/2015. (V. 13. ), 116/2015. (V. 13. ), 117/2015. (V. 13. ),
118/2015. (V. 13. ), 119/2015. (V. 13. ), 120/2015/1.(V. 13.) számú lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2015. (V.13.) közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2015. október 31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 63/2015. (III.5) közgyűlési határozat
1. és 2. pontjának végrehajtási határidejét 2015. július 31-re módosítja.

Tárgy: A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet II.
negyedévi módosítása
ZMJVK 122/2015. (VI.18.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1.300 E Ft, a ZALA-DEPO Kft. 1.200 E Ft
összegű tőkeemelést hajt végre a MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben.
A közgyűlés felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési
Program keretében újonnan létrehozott épületrészeket díj ellenében hasznosítani kívánja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hasznosításról szóló előterjesztést terjessze a
Közgyűlés elé.
Határidő: 2015. szeptember 17.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2015.(II.05.) sz. közgyűlési határozat 2.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer forintban
Megnevezés

Sorszá
m

tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő

Helyi és települési adók

01

4 312 000

1. évben
4 900 000

2. évben
3. évben
5 000 000 5 100 000

Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb
tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Privatizációból származó bevételek

02
03
04

30 000
12 000
144 480

10 000
220 000

10 000
200 000

10 000
150 000

05

207.000

Garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)

07
4 705 480
2 352 740

5 130 000
2 565 000

5 210 000
2 605 000

5 260 000
2 630 000

12 650

43 236

42 554

47 089

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

12 650

43 236

42 554

47 089

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból
eredő fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési
kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(20+...+27)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból
eredő fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési
kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő

12
13

06

08
09
10

14
15
16
17
18
19
9 400
20
21
22
22
24
25
26
27

9 400

fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-28)

28
29

22 050
2 330 690

43 236
2 521 764

42 554
2 562 446

47 089
2 582 911

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások
teljesítését, valamint a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében vizsgálja meg a további
költségcsökkentés lehetőségét a sportfinanszírozási koncepció megalkotásával, a kulturális
intézményrendszer és a Gazdasági Ellátó Szervezetek átalakításával.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2013. (XI.21) sz. határozatának 3.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Önkormányzati
Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására a KEOP-1.3.0/09-112013-0013 projekthez kapcsolódóan a kezességvállalással érintett összeghez kötődő
kamatfizetési kötelezettséget, az 1.898.474,-Ft többletköltséget és a Támogatási
Szerződésben nem támogatott további költségeket (pl: hirdetményi díjak, postaköltségek
stb.) az önkormányzat által a projekt I. ütemének önrészéhez biztosított, de fel nem
használt összegből teljesítse, amennyiben arra a kamatbevétel nem nyújt fedezetet.
A Társulás köteles a projekt zárását követően elszámolni az önkormányzat felé.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
felkérésre: a társulás elnöke”

Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli
forrás átvételének szabályairól
szóló 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet
módosítása
ZMJVK 123/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 5/2011. (II.03.) számú közgyűlési
határozat 1./, 2./, 4./ és 5./ pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2015. június 18.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról szóló
13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
ZMJVK 124/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Településszerkezeti Tervének módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. II. félévi munkatervének
jóváhagyása
ZMJVK 125/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. II. félévi munkatervét a mellékletnek
megfelelően elfogadja.
A közgyűlés 2015. június 19. és 2015. szeptember 16. között nyári szünetet tart.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyása
ZMJVK 126/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja 2015. július 1-jei hatállyal:
1.) Az SZMSZ III. fejezet 15. pont (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) 2.
alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Éves költségvetési beszámoló
- A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal, legkésőbb a következő
költségvetési év február 28-áig éves költségvetési beszámolót kell készíteni.
Az éves költségvetési beszámoló részei:
- költségvetési jelentés,
- maradvány kimutatás,
- adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők
összetételéről,
- adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások
és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,
- önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,
- mérleg,
- eredmény-kimutatás,
- költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, és
- kiegészítő melléklet.”

2.) Az SZMSZ III. fejezet 15. pont (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) 7.
alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. A helyi önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek, továbbá
az önkormányzat által alapított vagyonkezelő szervezetek az éves ellenőrzési jelentést –
az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe
vételével - elkészítik és megküldik a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.
Az éves ellenőrzési jelentések átvételéért, feldolgozásáért és az éves összefoglaló jelentés
- zárszámadási rendelettervezettel egyidejű- elkészítéséért az Ellenőrzési Osztály vezetője
felelős.”
3.) Az SZMSZ III. fejezet 16. pontja (Időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés)
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 a
Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe tölti fel.
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 február 5-ig, az
éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően
kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.
Az időközi mérlegjelentés készítésére kötelezettek az éves elszámolásokra vonatkozóan a
költségvetési évet követő év július 15-ig, 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.”
4.) Az SZMSZ 3. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. melléklete lép.
5.) Az SZMSZ 4. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. melléklete lép.

6.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
- A Humánigazgatási Osztály feladatait felsoroló szövegrész helyébe az alábbi
szövegrész lép:
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY:
Alapfeladatok:
gondoskodik a művelődéspolitikai célok megvalósításáról, a helyi
köznevelési és közművelődési igények kielégítéséről, a feltételek
biztosításáról és ellátja az intézményekben folyó tevékenység
törvényességi felügyeletét

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
tv. (Nkt.) 83. § (3) bek., (4) bek. a), b), h)
pont
A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL tv. (Kult. tv.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 6., 7. pont
az intézményrendszeren keresztül gondoskodik a gyermek- és Nkt. 83. § (2) bek. e) pont
ifjúságvédelmi tevékenységek ellátásáról, valamint ellenőrzi azt.
az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények esetében Nkt. 83. § (1) bek., (2) bek i) pont
ellenőrzi a pedagógia programot, a házirendet és az szmsz-t, a Kult. tv. 50. § (2) bek. b) pont, 68. § (1) bek.
közművelődési és közgyűjteményi intézmények esetében jóváhagyja b) pont
az szmsz-t
együttműködik a különböző szakmai- művészeti közösségekkel, 1997. évi CXL. tv. 76. § (2) bek.
alapítványokkal, egyesületekkel
ellátja az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat
tv. 83. § (2) bek. e) pont
Köznevelési feladatok:
az óvodai ellátás működési feltételeinek biztosításával összefüggő
képviselőtestületi hatáskörbe tartozó döntések előkészítése,
végrehajtása
az önkormányzati óvodák szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos
kérdésekben a döntések előkészítése, végrehajtása
Állami Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmény
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása

a tankötelezettség megkezdésének, a gyermek iskolába lépéséhez
szükséges feladatok ellátása
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos teendők

Nkt. 21. § (2) bek., 25. § (4) bek., 49. § (1)-(3)
bek. , 74. § (1) bek., 83-85. §
1993. évi LXXIX tv. 24. § (2) bek.
Nkt. 37. § (2)-(3) bek., 49. § (2) bek.
20/20102. EMMI rendelet 12. §, 20. § (1)-(2c)
bek.,
Nkt. 74. § (4) bek., 76. § (1)-(3) bek., 83. § (4)
bek. h) pont, a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 44/A44/C. §, 8. melléklet
Nkt. 45. § (4) bek., (8) bek.
20/20102. EMMI rendelet 12. §,
Nkt. 4. § 13. pont a), 47. §
20/20102. EMMI rendelet 11. § (1) bek. a)
pont
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 16. § (3)
bek. a) pont
Nkt. 37. § (2) bek., 49. § (2) bek.
20/20102. EMMI rendelet 20. § (1)-(2c) bek.,
Nkt. 21. § (2) bek., 49. § (1)-(3) bek., 67. (7)
bek., 74. § (1) bek., 83-85. §

az óvodai felvételekkel, elhelyezésekkel összefüggő feladatok
végrehajtása
az intézményekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése,
végrehajtása, feladatainak meghatározása, módosítása, átszervezése,
tevékenységük értékelése
a köznevelésért felelős miniszter által elrendelt statisztikai 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
adatszolgáltatás
az intézmények tárgyi, személyi és szakmai feltételeinek folyamatos 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.
figyelemmel kísérése, elemzése
melléklet
Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és kulturális tevékenységgel összefüggő feladatok:
a lakosság művelődését szolgáló közösségi színterek működési Kult. tv. 76-80.§,

feltételeinek biztosítása

ZMJVK többször módosított 18/1999.
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (9) bek.
a közművelődés helyi irányítása
Kult. tv. 78. § (5) bek.,
ZMJVK többször módosított 18/1999.
(VI.18.) sz. önk. rend. 5 §
a felnőtt lakosság és az ifjúság számára nyilvános könyvtári Kult. tv. 53. § (2)-(3) bek., 55. §, 60.§
szolgáltatás szervezeti és működési feltételeinek biztosítása
kapcsolatot tart a városban élő művészekkel, szakmai szervezetekkel ZMJVK többször módosított 18/1999.
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (5) bek. a) pont
a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti Kult. tv. 76-80. §
kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészeti az előadó-művészeti szervezetek
alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
létrehozásának, megőrzésének segítése
szabályairól szóló 2008. évi XCIX tv. 3. § (1)
bek.
közreműködik a kulturális hagyományok és értékek ápolását, a Kult. tv.
művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységét, a ZMJVK többször módosított 18/1999.
lakosság
életmódja
javítását
szolgáló
kulturális
célok (VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (3) bek. a)-b) pont
megvalósításában
kapcsolatot tart az öntevékeny művészeti együttesekkel, ZMJVK többször módosított 18/1999.
csoportokkal, egyesületekkel, alapítványokkal
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (5) bek. a) pont
figyelemmel kíséri és segíti a peremkerületi közösségek szakmai Kult. tv. 76. § (2) bek. b) pont
tevékenységét, körülményeik javítását
szervezi a nemzeti ünnepek városi szintű rendezvényeit,
ZMJVK többször módosított 18/1999.
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (3) bek. b) pont, (4)
bek.
közreműködik a város nemzetközi kulturális kapcsolatainak ZMJVK többször módosított 18/1999.
szervezésében
(VI.18.) sz. önk. rend. 4. § (7) bek. c) pont
Szociális szolgáltatásokkal és egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok:
az intézmények tárgyi, személyi és szakmai feltételeinek folyamatos 1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. tv.
figyelemmel kísérése, elemzése
a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása ZMJVK 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelet
és ellenőrzése
1997. évi XXXI. tv. 146-148. §
összehangolja az egészségügyi és szociális intézményhálózat 1993. évi III. törvény 86. §
munkáját, elősegíti egészségügyi és szociálpolitikai célkitűzések 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bek.
megvalósítását
engedélyezi az intézményvezetők rendes szabadságát és intézkedik 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek. f) pont
nyilvántartásáról, engedélyezi kiküldetésüket
elkészíti az intézményvezetők munkaköri leírását
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek. f) pont
az egyes területek működésének elősegítése, valamint a szakmai 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek. b) pont
munka éves értékelése érdekében általános felügyeleti, cél- és a szociális szolgáltatásokról és személyes
témavizsgálatokat végez
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Szoc.rend.) 7.§ (1) bek.
elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálja 1993. évi III. törvény 92. § (3) bek.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját
elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálja az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város esélyegyenlőségi programját
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 31. §
elkészíti és meghatározott időközönként aktualizálja Zalaegerszeg 252/2012. (XII.20.) KGY határozat
Megyei Jogú Város idősügyi koncepcióját
közreműködik a fejlesztési és felújítási igények elbírálásának ZMJVK
6/2007.
(II.9.)
önkormányzati
előkészítésében, rangsorolásában
rendelete
a
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról 55.§ (5) bek.
részt vesz az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti Szoc.rend. 6.§ (2) bek.
intézményhálózat átalakítását célzó intézkedések kidolgozásában,
megszervezi végrehajtásukat
gondoskodik az önkormányzat által fenntartott szociális és 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet

gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó intézmények működési
engedélye iránti kérelmeinek benyújtásáról
kapcsolatot tart a szociális és egészségügyi tevékenységet végző civil 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bek.
szervezetekkel
ellátja az önkormányzat fenntartásában működő személyes 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bek. b) pont
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények
működésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat
döntésre előkészíti az intézményvezetői hatáskörbe tartozó szociális és 29/1993. (II.17.) Korm. rend. 31. § (4) bek.
gyermekvédelmi ellátásokkal (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
klubja, fogyatékosok klubja, gondozóházi, idősek otthoni) kapcsolatos
észrevételek elbírálását
intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 31.§ (3)
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény
szabályainak alkalmazásával.
döntésre előkészíti az ágazatban dolgozó közalkalmazottak lakáscélú ZMJVK 2/2003. (II. 07.) önk. rendelete az
munkáltatói kölcsön iránti kérelmeit
önkormányzat által fenntartott költségvetési
intézményekben dolgozó közalkalmazottak
lakáshoz
jutásának,
valamint
lakásuk
felújításának
és
korszerűsítésének
támogatásáról
7.§ (1) bek.
jóváhagyásra előkészíti az ágazatban működő intézmények alapító 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek. c) pont
okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját,
valamint szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a
házirendet
bentlakásos szociális intézmény esetében előkészíti az érdekképviseleti 1993. évi III. törvény 99.§ (1) bek.
fórum működéséről szóló szabályzatot
ellátja a szociális társulás működésével kapcsolatos feladatokat a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti
Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Alapszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa
és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti 11/2013. (X.29.) sz. határozata
munkamegosztási megállapodás alapján
gondoskodik
a
szociális
célú
nyári
gyermekétkeztetés A mindenkori költségvetési törvény alapján
megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok meghirdetett pályázati felhívás
ellátásáról
Gondoskodik:
Az Idősügyi Tanács adminisztratív feladatainak ellátásáról. Ennek ZMJVK 40/2012. (IV.12.) sz. kgy. határozata
keretében
a) kapcsolatot tart a város területén az idősek érdekében
tevékenykedő intézményekkel, civil szervezetekkel, nyugdíjas
egyesületekkel, klubokkal,
b) az Idősügyi Tanács véleménye, javaslatai alapján elkészíti az éves
feladattervet, továbbá szervezi a végrehajtásukkal kapcsolatos
feladatokat,
c) gondoskodik az ülések összehívásának technikai lebonyolításáról
(pl.: a meghívók kiküldéséről) és az ülés zavartalan lebonyolításához
szükséges tárgyi feltételek biztosításáról. A meghívó napirendjét
előzetesen egyezteti az Idősügyi Tanács elnökével.
d) ellátja a működéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének 30 napon belüli
elkészítéséről,
e) gondoskodik az Idősügyi Tanács által hozott döntések
végrehajtásáról.
a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal adminisztratív feladatainak 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bek.
ellátásáról
Törvényességi felügyelettel összefüggő feladatok:
az intézmények alapító okiratainak, szervezeti és működési Nkt., Kult. tv., 1993. évi III. törvény, Áht.,
szabályzatainak felülvizsgálata
Ávr.

Ifjúsági feladatok:
ifjúságvédelmi feladatokat lát el, részt vesz a prevenciós programok
szervezésében, munkakapcsolatot tart a programokat végrehajtó
intézményekkel, hatóságokkal
segítséget
nyújt
a
diákönkormányzatok
tevékenységéhez,
érdekérvényesítésük hatékonyságának növeléséhez
kapcsolatot tart az ifjúsági irodákkal és az ifjúsági civil
szervezetekkel

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15.
pont
Nkt. 48. §
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15.
pont

egyéb feladatok:
 részt vesz az ifjúságpolitikai koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv végrehajtásában,
 évente elkészíti az ifjúság érdekében tett helyi intézkedésekről, azok hatásáról és az ifjúsági cselekvési
terv időszakos megvalósulásáról a Zalaegerszeg MJV Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága elé kerülő előterjesztést,
 jelez és közvetít a döntéshozók felé, tájékozódik és képviseli a város ifjúságának érdekeit a helyi,
regionális és országos, miniszteriális szintű fórumokon, meghívásos alapon részt vesz azok
munkájában,
 ellátja az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, az Ifjúsági és Sport Albizottság és a
Közgyűlés által meghatározott végrehajtási feladatokat, előkészítő tevékenységével segíti a
döntéshozatalt,
 gondoskodik a szakterület rendelkezésre álló pénzeszközei felhasználásának tervezéséről és a
rendeltetésszerű felhasználásról
 a Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal és a köznevelési intézmények
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusaival együttműködve részt vesz a megelőző
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok koordinálásában, prevenciós programok szervezésében. Munkáját
a megelőző tevékenység szereplőivel szoros együttműködésben végzi.
 éves gyakorisággal képzéseket szervez a diákközéletben tevékenykedő fiataloknak
,
 pályázatok elkészítése és benyújtása útján igyekszik kiegészítő forrásokat szerezni az ifjúsági feladatok
finanszírozásának segítésére,
 ellátja a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII.02.)
önkormányzati rendelettel, valamint a Pécsi Kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatos feladatokat.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény
és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2002. (II.01.) önk. rendelete alapján ellátja a város
sporttal, önként vállalt feladatként a városkörnyék diáksporttal kapcsolatos feladatait:
a helyi testnevelési és sportfeladatok fejlesztési célkitűzéseinek
meghatározása
közreműködik a sportintézmények működtetéséhez szükséges
feltételek biztosításában
gondoskodik a sportpolitikai célkitűzések megvalósításáról, ennek
érdekében irányítja, szervezi és koordinálja a helyi sportszervezetek
tevékenységét,
javaslatot készít a sportágazat éves költségvetésére
közreműködik a diáksport, a szabadidősport, a versenysport és
utánpótlás-nevelés, valamint a turizmus és természetjárás
feltételeinek biztosításában
segíti
az
egyesületek,
szakosztályok,
munkabizottságok
sportszakmai munkáját
szervezi a város, városkörnyék diákolimpiai, iskolák közötti
versenyeit, bajnokságait
közreműködik a városi, alapfokú egyéni és csapatbajnokságok,
kupák, tornák szervezésében, részt vesz a rangos hazai és
nemzetközi sportesemények előkészítésében
ellátja a Diáksport Bizottságok ügyviteli és gazdálkodási feladatait
ellenőrzi az önkormányzati támogatások felhasználását

2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. a) pont
2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (5) bek.
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) és d) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont
2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c) pont

a helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködik a városi, a 2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont
megyei és országos sportszervekkel, sportban érdekelt társadalmi és
gazdasági szervezetekkel
figyelemmel kíséri az országos, területi pályázatokat, felhívja ezekre 2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. b) pont
az érdekeltek figyelmét
egyéb feladatok:
- közgyűlési, bizottsági előterjesztések, tájékoztatók előkészítése, a hozott határozatok végrehajtása
- ellátja az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-vel kötött hasznosítási szerződésből adódó szervezési,
koordinációs és ellenőrzési feladatokat
- ellátja a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye szakmai felügyeletét
- közreműködik a létesítmények használatával kapcsolatos igények koordinálásában
- javaslatot készít a sportszakember lakások bérlőkijelölésére (ZMJV 311/1994. (XI.09.) sz. kgy. hat. 4.
pont)

- A Főépítészi Osztály feladatait felsoroló táblázatból az alábbi szövegrészek törlésre
kerülnek:
gondoskodik az önkormányzati pályázatokhoz szükséges, valamint
az intézkedési tervnek megfelelő tanulmánytervek készíttetéséről,
azok tárgya szerint szakmailag illetékes hivatali szervezeti egység
bevonásával,

2011. évi CVIII. tv. törvény és végrehajtási
rendeletei
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
szóló 12/2006. (III.07.) önk. rendelet
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a jegyző által a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
feladatkörébe sorolt építéshatósági engedélyköteles beruházások, ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
felújítások terveztetéséről és a szükséges tervpályázati eljárások támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
lefolytatásáról a Műszaki Osztállyal való egyeztetést követően,
szóló 12/2006. (III.07) önk. rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény
a Műszaki Osztállyal közösen javaslatot tesz a beruházások,
felújítások pénzügyi fedezetének biztosítására (költségvetés
tervezése),
az osztály által kezelt tervdokumentációk (fejlesztési, felújítási
stb.) vonatkozásában gondoskodik a hivatali adatbázis vezetéséről,

- Az Ellenőrzési Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
Feladat megnevezése
A költségvetési irányítási és felügyeleti jog az ellenőrzési hatáskör
gyakorlásának jogát is jelenti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata és polgármestere vonatkozásában.
A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok és hatáskörök címzettje a
polgármesteri hivatalban a jegyző, aki a belső ellenőrzés kialakítását,
megfelelő működtetését, függetlenségét, és a belső ellenőrzés működéséhez
szükséges forrásokat biztosítja. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése
keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről
is.
Az Ellenőrzési Osztály ZMJV Közgyűlése nevében ellenőrzést végezhet az
önkormányzat:
a) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó bármely költségvetési
szervnél,
b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás
tekintetében,

Feladatot meghatározó jogszabály
2011. évi CXCV. tv. 2. § (1) i),
9. § (1) f, és ( 7) b)
2011. évi CLXXXIX. tv. 119. (4)
bek.
2011. évi CXCV. tv. 70. § (1)
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 15. §
2011. évi CLXXXIX. tv. 119. (6)
bek.
2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások
felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító
szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a)
pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
Az Ellenőrzési Osztály ellenőrzést végez a képviselő testület hivatalánál és
az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan.
A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést,
gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és
javaslatokat fogalmaz meg a vizsgált szerv, szervezeti egység vezetője, a
jegyző és a polgármester részére, melyeket a polgármester indokolt esetben a
képviselő-testület soron következő ülésére előterjeszt. A belső ellenőr ezen
kívül más tevékenységbe nem vonható be.
Az Ellenőrzési Osztály a bizonyosságot adó ellenőrzési tevékenysége során
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve
informatikai rendszerellenőrzéseket végez.
A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok.
Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető
kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési
tervet és éves ellenőrzési tervet készít.
A kockázatelemzés során ellenőrzésre kijelölt szervek és szervezeti egységek
ellenőrzési feladatainak számbavételével összeállított ellenőrzési tervet az
önkormányzat közgyűlése a tárgyévet megelőző év december 31-éig
jóváhagyja.
Az Ellenőrzési Osztály az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutató figyelembevételével- elkészíti a tárgyévre vonatkozó
éves ellenőrzési jelentést. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső
ellenőrzési vezető felelős, amelyet megküld a polgármesternek és a
jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a
helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves
ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést
– a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a
képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az Ellenőrzési Osztály revizorainak ellenőrzési tevékenysége kiterjed a
vizsgált szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési
bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának,
valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó
feladatai
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének,
működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,
valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást,
a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások
megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket
és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok
megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv
működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek
javítása, továbbfejlesztése érdekében;
d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket.
Az ellenőrzési tevékenység eljárási rendjéhez kapcsolódó dokumentumok
elkészítése.

2011. évi CXCVI. törvény 3. §

2011. évi CLXXXIX. tv. 119. (3)(4) bek.
2011. évi CXCV. tv. 70. § (2)
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 21. §
(3)
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 21. §
(4)
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 29. §
(1)
2011. évi CLXXXIX. tv. 119. (5)
bek.

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 49. §
(1) és (3)
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 49. §
(3a)

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 21. §

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 33-37.
§, 39-44. §

Az ellenőrzés megszakítása vagy felfüggesztése.
Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírások.
Az ellenőrzések nyilvántartása.
Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az
Ellenőrzési Osztály vezetője köteles a vizsgált szerv, szervezeti egység
vezetőjét, valamint az érintett szervet irányító szerv vezetőjét haladéktalanul
tájékoztatni, és javaslatot tenni a megfelelő eljárások megindítására.
Az Ellenőrzési Osztály vezetőjének feladatai.
A belső ellenőrök jogai és kötelezettségei.

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 38. §
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 45-47.
§
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. §
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 22. §
(1)

370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 22. §
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 25-26.
§

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

- A Szociális és Igazgatási Osztály bevezető részéből törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„Figyelemmel kíséri a foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátását.”
- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai Csoportjának feladatait felsoroló

táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
Szociálpolitikai csoport:
Döntésre előkészíti a polgármester, szakbizottság, ill. a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi, kötelezően ellátandó
szociális, gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket:
átmeneti segély
méltányossági segély
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pénzbeli támogatás

óvodáztatási támogatás
temetési segély
köztemetés
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet

1993. évi III. törvény 45. § (3) bek.
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 23. §
1993. évi III. tv. 45. § (3),
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 24. §
1997. évi XXXI. tv. 19-20/B. §
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65-68/E. §
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdés g) pont
1997. évi XXXI. tv 20/C. §
149/1997. (IX.10.) Korm. rend. 68/F-68/L. §
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § l) pont
1993. évi III. tv 45. § (1) bek.,
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 21. §
1993. évi III. tv. 48. §
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 34. §
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 29. §
1997. évi XXXI. tv. 7/A. §, 149/1997. (IX.10.)
Korm.rend. 83/A. §, 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rend. 3. § (1) bekezdés i) pont

A lakásfenntartási támogatás, az aktív korúak ellátása, a méltányossági közgyógyellátás, az adósságkezelési
szolgáltatás ügyekben az 1993. évi III. tv. 134/C. § (2)-(4) bekezdései és a 63/2006. (III.27.) Korm.rend. 66. §
(2) és (4) bekezdései alapján, valamint a rendszeres gyermekvédelmi segély és a méltányossági ápolási díj
ügyekben ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 30. § (3)-(4) bekezdései alapján jár el.
Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó alábbi, önként vállalt szociális, gyermekvédelmi és
gyámhatósági ügyeket:

gondozási díj
energiatámogatás
megélhetési támogatás
gyógyszertámogatás
adósságrendezési támogatás
gyermekétkeztetési támogatás
Bursa Hungarica ösztöndíj
alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatása

1993. évi III. tv 45. § (1) bek. b) pont,
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 30. § (1)-(2)
1993. évi III. tv 45. § (1) bek. a),
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 20. §
1993. évi III. tv 45. § (1) bek.,
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 18. §
1993. évi III. tv 45. § (1) bek. c),
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 19. §
1993. évi III. tv. 134/C. § (4) bek.
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 19. §
1993. évi III. tv 45. § (1) bek.,
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 28. §
1993. évi III. tv 45. § (1) bek.,
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 25-27. §
1993. évi III. tv 45. § (1) bek.,
40/2004. (X.29.) sz. ör. 2. § c), 3. § (3) bek, 6. §

A polgármester ill. a jegyző gondoskodik:
gyámhatósági ügyekben a gondozási díj éves felülvizsgálatához 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 118. § (2)
környezettanulmányt készítéséről
bekezdés
a támogatások összegének kiutaltatásáról
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 6. § (1) bek.
ZMJVK 6/2007. (II. 09.) önk. rend. 70. § (3)
bek. f) pontja,
a jogszabályban meghatározott felülvizsgálatok elvégzéséről
1997. évi XXXI. tv 20. § (3) bek.
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 10. §
a szociális nyilvántartások vezetéséről
1993. évi III. tv 18. §, 18/B. §, 23. §
63/2006. (III.27.) Korm.rend. 5/A. §,
ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 14. §
a védendő fogyasztói státusz igazolásáról
2007. évi LXXXVI. tv. 65. § (2) bek.
2008. évi XL. törvény 66. § (2) bek.
a szépkorúak jubileumi köszöntésének előkészítéséről
255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 2. § (4)
bekezdés
START számlához igazolás
43/2013. (X.1.) NGM rend. 1. § (1) bek.

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának feladatait felsoroló táblázatában az alábbi szövegrészek helyébe:
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat,

2013. évi V. törvény (Ptk). 5:5. § - 5:8. §,
228/2009. (X. 16.) Korm. r.
- a tényállás tisztázása után – ha a felek között nem jött létre 2013. évi V. törvény 5:8. § (2) bek.
egyezség – dönthet a hasznok, károk, költségek kérdésében,
- lefolytatja a birtokvédelmi végrehajtási eljárásokat,
2013. évi V. törvény 5:8. § (4) bek., 2004. évi
CXL. tv. VIII. fejezet

az alábbi szövegrészek lépnek:
- lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat,

2013. évi V. törvény (Ptk). 5:5. § - 5:8. §,
17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
- a tényállás tisztázása után – kérelemre – dönthet a hasznok, károk, 2013. évi V. törvény 5:8. § (2) bek.
költségek kérdésében,
- lefolytatja a birtokvédelmi végrehajtási eljárásokat,
2013. évi V. törvény 5:8. § (4)., 2004. évi CXL.
tv. VIII. fejezet, 17/2015. (II. 16.) Korm. rend.
24. §

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának feladatait felsoroló táblázatában az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek:

- a birtokvédelmi beadványban leírtak tisztázására tárgyalást tűz ki, 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 46. § (1) bek.
amelyre idézést küld ki mindazon személyek részére, akiknek
személyes meghallgatása szükséges,
- indokolt esetben helyszíni szemlét tart, melynek időpontjáról az 2004. évi CXL. tv. 49. §
érintetteket értesíti,
- döntéshozatal előtt megkísérli a felek közötti egyezség 2004. évi CXL. tv. 64. §, 75. §
létrehozását, ha annak jogszabályi feltételei adottak, az egyezséget
jegyzőkönyvbe foglalja és jóváhagyólag záradékolja,

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának Hagyatéki ügyekben kezdetű táblázatában az alábbi szövegrész helyébe:
„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.”

az alábbi szövegrész lép:
„A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt
a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és
aa) méhmagzat,
ab) 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 Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának Hagyatéki ügyekben kezdetű táblázatában az alábbi szövegrész helyébe:
„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.”

az alábbi szövegrész lép:
„A leltározást a vagyon fekvésének helyén a szemlére vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni, ha
a) az öröklésben érdekelt méhmagzat, kiskorú, 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.”

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának Hagyatéki ügyekben kezdetű táblázatában az alábbi szövegrész helyébe:
„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.”

az alábbi szövegrész lép:
„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) 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.”

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának a Kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási ügyekben kezdetű táblázata az
alábbiakkal egészül ki:
Adventre, illetve naptári évben egy tetszőleges vasárnapra 2014. évi CII. törvény 4. § (2)
vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles
előzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az
érintett időpont előtt bejelenteni. A kereskedelmi hatóság a
bejelentett időpontokról nyilvántartást vezet.
A kereskedelmi hatóság a fogyasztóvédelmi hatóság megkeresésére 2014. évi CII. törvény 7. § 5)
tájékoztatást ad az üzlet üzemeltetőjének a bejelentéseiről.

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának A polgármesteri hatáskörben lévő védelmi igazgatási feladatok tekintetében
kezdetű táblázatában az alábbi szövegrész helyébe:
A gazdaságmozgósítási helyzetek kezelésére való felkészülés
érdekében gazdaságfelkészítési tevékenységet folytat, és a
gazdaságfelkészítési tervezés során védelemgazdasági alaptervet
készít.

131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2)
bek. a) és 5. § (1) bek. d)

az alábbi szövegrész lép:
A gazdaságmozgósítási helyzetek kezelésére való felkészülés
érdekében gazdaságfelkészítési tevékenységet folytat, és a
gazdaságfelkészítési tervezés során védelemgazdasági alaptervet
készít.

131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2)
bek. a) és 5. § (1) bek. és (2) bek. d) pont

- A Közgazdasági Osztály feladatait felsoroló szövegrész helyébe az alábbi szövegrész
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 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei,
tartozó
közbeszerzési
eljárásokkal
kapcsolatos 20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a
feladatokat a közbeszerzéseket megbízás alapján Közbeszerzési Szabályzatról
lebonyolító külső szervezet közreműködésével
a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a
meghatározottak szerint pénzügyi szakemberként részt Közbeszerzési Szabályzatról
vesz az önkormányzat és a polgármesteri hivatal
közbeszerzéseinek lebonyolításában,
Az osztály a következő feladatokat látja el az alábbi csoportbontásban:
Számviteli csoport:
Elkészíti, illetve szükség szerint aktualizálja a számviteli politikát, valamint a
számviteli és bizonylati rend alapját képező egyéb helyi szabályzatokat.
Figyelemmel kíséri a szabályzatok betartását, gondoskodik a megfelelő
számviteli és bizonylati rendről.
Közreműködik az alkalmazott számviteli információs rendszer biztosításában,
és annak folyamatos továbbfejlesztésében.
Az Önkormányzat területén – intézményi megkeresésre – gondoskodik a
számviteli szakmai kérdések értelmezéséről, a szakmailag helyes álláspontok
kialakításáról.
Elkészíti a Hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
valamint az önkormányzati társulások elemi költségvetését
Végzi a hivatal könyvelési feladatait, folyamatosan biztosítja a saját számviteli
nyilvántartásaira épülő információkat a társosztályok, a testületek és a hivatal
vezetése számára.

1991. évi XX. tv. 140 §,
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 50.§.
2011. évi CLXXXIX. tv. 88.§.
2000. évi C. tv. 14. §
368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 32.§.

2000. évi C tv. 4-5. §.
2011. évi CLXXXIX. tv. 80 §,
292/2009. (XII.19.) Korm. rend. 81.§.
4/2013.(I.11.) Korm. r. 39. 45. §.;
38/2013.(IX.19) NGM r.
Ellátja a hivatalhoz kapcsolódó önálló szervezetek – Önkormányzat, Roma 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 9.§.
Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati társulások – számviteli
információs feladatait. Folyamatos kapcsolatot tart fenn azok
munkaszervezetével.
Elvégzi az Európai Uniós projektekhez kapcsolódó számviteli feladatokat, 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet
együttműködve az e célra létrejött társulás munkaszervezetével
Elkészíti a hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 2000. évi C tv. 4-5. §.
valamint az önkormányzati társulások éves költségvetési beszámolóját, 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 8-14.§.
valamint az időszaki költségvetési jelentéseket és mérlegjelentéseket.
368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 149.
§, 158. §, 170.§.
Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket 288/2009. (XII.15) Korm.rend.
(elszámolások, statisztikai jelentések).
Vezeti a hivatal kezelésében lévő, valamint a társaságok részére üzemeltetésre 2000. évi C tv. 165. §.
átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását – az ingatlanok kivételével – 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet
, gondoskodik annak főkönyvvel való egyezőségéről. Folyamatos egyeztetést
végez a vagyonnyilvántartóval annak érdekében, hogy a főkönyvi, az
analitikus és a kataszteri nyilvántartás összhangban legyen.
Szervezi és irányítja az immateriális javak és tárgyi eszközök háromévente 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 22 §.

esedékes leltározását, közreműködik a leltárfelvétel és kiértékelés
szabályszerű lebonyolításában.
Kezeli a pénzügyi és számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó szigorú
számadású nyomtatványokat,
Gondoskodik a hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartásáról,
nyilvántartja a részesedéseket, valamint a befektetési és forgatási célú
értékpapírokat.
Biztosítja az éves beszámolókhoz, jelentésekhez szükséges adatokat,
információkat.
A folyamatban lévő beruházások üzembe helyezéséhez számviteli
információkat szolgáltat a Műszaki Osztály vagyongazdálkodási csoportja
részére.

2000. évi C tv. 168. §.
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 52.§.
2000. évi C. tv. 165. §
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet
2000. évi C tv. 4-5. §.
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 8-14.§.
2000. évi C tv. 165. §.
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet

Üzemgazdasági csoport:
elkészíti a költségvetés, az időszaki beszámolók, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 24-27. §, 32zárszámadás tervezetét, a költségvetési előirányzatok évközi 34.§, 42-43.§,
módosításait,
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 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 157-159. §
teljesítéséről szóló beszámolók készítését, az erre irányuló 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:
létszámadatok felmérése a normatív állami támogatás igényléséhez,
ezen támogatások elszámolása a revizori jegyzőkönyvek alapján.
368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 101-103., 104.
§
A feladatmutatók változása esetén gondoskodik a normatív állami 2011. évi CLXXXIX. tv. 59-60. §
támogatások lemondásának, illetve pótlólagos igénylésének
elkészítéséről
Az intézményektől (PH. és intézm.) begyűjti a vagyon változásaira 2011. évi CLXXXIX. tv. 91. §
vonatkozó adatokat és összeállítja a zárszámadáshoz kapcsolódó
vagyonleltárt.
Pénzügyi csoport:
Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő
követeléseket és kötelezettségeket, azok beszedéséről és
teljesítéséről gondoskodik,
Folyamatosan figyelemmel kíséri a teljesítés állását és szükség
esetén intézkedik a megfelelő teljesítés érdekében,
Az illetékesek által utalványozott és érvényesített – a
költségvetésben foglalt feladatok teljesítéséről kiállított –
bizonylatokat ellenjegyzi és a kedvezményezett javára a pénzügyi
teljesítést – határidőn belül – foganatosítja,
A pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére
folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő
elszámolását, nyilvántartását,
biztosítja az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását, a
szabad pénzeszközöket megfelelően hasznosítja,
Kezeli a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait, a
változásokat koordinálja, átvezeti a nyilvántartásokon és azokról
tájékoztatja az illetékeseket (intézmény, osztály, csoport, stb.),
biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen
teljesítés, felhasználás (ahol az operatív gazdálkodás jogosítványait

2000. évi C. tv. 29. § 165 §

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

a közgazdasági osztály gyakorolja),
gyakorolja az operatív gazdálkodásról kiadott szabályozás szerinti
körben az érvényesítési hatáskört,
Megszűnés vagy új intézmény alapítása esetén gondoskodik a kv-i
elszámolási számla megszűntetéséről vagy nyitásáról
Ellátja a szakosztályi gazdálkodáshoz kapcsolódó készpénz
kifizetési feladatokat,
Elvégzi az Európai Uniós projekthez kapcsolódó pénzügyi
feladatokat, együttműködve az e célra létrejött társulás
munkaszervezetével
Ellátja a városi kincstár működtetésével összefüggő feladatokat,
operatív likviditási tervet készít,
határidőre teljesíti az adóköteles kifizetésekkel összefüggő
adatszolgáltatásokat (MÁK, APEH)
számfejti, lejelenti a hóközi személyi jellegű kifizetéseket,
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, éves
beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés) információs
anyagokat, részt vesz azok feldolgozásában,
végzi a havi, negyedéves és eseti számlázást a vevők részére
nyilvántartja a vevők részére kibocsátott, illetve a szállítóktól
beérkező számlákat az áfa-bevallás elkészítése céljából,
az év folyamán történt adóköteles kifizetésekről adóigazolásokat
állít ki,
azon szociális és egyéb támogatások kifizetése esetében,
amelyekhez központi forrás igényelhető, végzi ezen támogatások
igénylését,
Gondoskodik
a
kötelezettségvállalás
nyilvántartásáról
(Önkormányzati Osztály feladatkörébe tartozó előirányzatok
kivételével)

368/2011.(XII.31.)Korm.rend 57;58;59;60. §
368/2011.(XII.31) 147. §
368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 148.§.
2011. évi CXCV tv. 27.§.
368/2011.(XII.31.). Korm.rend. 122. §
2007. évi CXXVII. tv.
422/2012.(XII.29.) Korm. rend.
2011. évi CXCV. tv.23;24. §
368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 170.§.
4/2013. (I.11.) Korm. rend.

2007. évi CXXVII. tv.
2000. évi C tv. 165. §
2003. évi XCII. tv.
262/2004. (IX. 23.) Korm.rend. 1993. évi III.
tv. 62/2006. (III.27.) Korm.rend.
2013. évi CCXXX. tv.
368/2011.(XII.31.) Korm.rend 56.§.

- A Műszaki Osztály Beruházási és tervezési csoportjának feladatait felsoroló táblázat
helyébe az alábbi táblázat lép:
Beruházási és tervezési csoport
Feladat megnevezése
javaslatot tesz a közmű-, mély- és magasépítési munkák beruházásának
pénzügyi tervezésére (költségvetési tervezésre),
gondoskodik az építési és a vízgazdálkodási törvényeknek megfelelően
a helyi építési szabályzatban, illetőleg szabályozási tervben előírt és a
mindenkori
éves
költségvetésben
jóváhagyott
közművek
terveztetéséről, szükség szerinti engedélyeztetéséről, illetve
kiépítéséről, ezek önkormányzati vagy magánkezdeményezésű
megvalósításáról, szükség szerint a Városüzemeltetési csoporttal
történő egyeztetést követően,
gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, közparkolók és
műtárgyaik terveztetéséről, szükség szerinti engedélyeztetéséről,
kiépítéséről, a helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve a
mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően,

Feladatot meghatározó jogszabály
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII
tv. 4. § (1)-(3) bek.
Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.
§ (1) bek.

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
tv. és végrehajtási rendeletei
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből
és
támogatásokból
megvalósuló
beszerzésekről szóló 12/2006 (III.07.) önk.
rend.
20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a
Közbeszerzési Szabályzatról
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a csoport feladatkörébe 2011. évi CVIII. tv. és végrehajtási

tartozó egyéb beruházások terveztetéséről és szükség szerinti rendeletei
engedélyeztetéséről,
ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv.
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet
7/2006. (V.24.) TNM rend.
2011. évi CXCV. törvény
közreműködik a csoport feladatkörébe tartozó munkákhoz igénybe
vehető pályázati források megszerzéséhez szükséges pályázatok
összeállításában, a műszaki- szakmai ismereteket igénylő feladatok
tekintetében,
beszerzi a nem engedélyköteles beruházások indításához szükséges 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
állásfoglalásokat, nyilatkozatokat,
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott beruházások vállalkozásba 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási
adásáról,
rendeletei
Ptk szerződéseket szabályozó vonatkozó
részei
ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend.
ZMJVK éves költségvetési rendelete
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet
45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend.
2011. évi CXCV. törvény
szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó közbeszerzési 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási
eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a közbeszerzéseket megbízás rendeletei
alapján lebonyolító külső szervezet közreműködésével,
20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a
Közbeszerzési Szabályzatról
a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a
meghatározottak szerint a beszerzés tárgya szerinti szakemberként és Közbeszerzési Szabályzatról
esetenként pénzügyi szakemberként részt vesz az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal közbeszerzéseinek lebonyolításában,
koordinálja a beruházások lebonyolítását, végzi a műszaki ellenőrzését, 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
illetve megbízást ad ezen munkák végzésére,
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási
rendeletei
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből
és
támogatásokból
megvalósuló
beszerzésekről szóló 12/2006. (III.07.) önk.
rend.
kezdeményezi a műszaki dokumentációk átadásával egyidejűleg a
megvalósult beruházások aktiválását a Közgazdasági Osztálynál, az
építményt átadja a kezelő részére,
gondoskodik az elkészült közmű üzembe helyezéséről, valamint
vagyonkezelésbe adásáról,
a garancia tárgykörében intézkedik a hibák kijavítására vonatkozóan, a 181/2003.(XI.5.) Korm. rendelet
csoport által lebonyolított beruházások tekintetében,
a csoport által kezelt tervdokumentációk vonatkozásában gondoskodik
a hivatali adatbázis vezetéséről,
szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok víziközmű fejlesztési feladatainak ellátásához,
közreműködik a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. által lebonyolított
önkormányzati beruházások megvalósításában,

biztosítja az építéshatóság által előírt parkoló megváltásból az ZMJVK a gépjármű várakozóhelyek
önkormányzat által kiépítendő közparkolók kialakítását,
megváltásáról szóló többször módosított
25/1997. (VII. 3.) sz. önk. rend.
előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi
megállapodásokat,
részt vesz az építészeti program, koncepció kidolgozásában, a RRT, ZÉSZ, OTÉK, Étv.
megvalósíthatóság feltételeinek tisztázásában,
a megvalósult ingatlant átvezetteti a földhivatali ingatlan- 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet
nyilvántartásban,
pályázati rendszert működtet a lakóépületek felújításának ZMJVK 45/2007. (XI.30.) önk. rend.
önkormányzati támogatására,
közreműködik a közlekedési koncepció kidolgozásában, gondoskodik 1988. évi I. törvény
annak megvalósításáról,
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület döntéseit, szervezi és 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. §
ellenőrzi a döntések végrehajtását,
az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2) bek.
intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása
során biztosítja a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét
az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott módon,
gondoskodik az érdekelt természetes személyek, jogi személyek és jogi 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (2) bek.
személyiség nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és
lehetőséget ad részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre,
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott, a feladatkörébe sorolt 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási
felújítások terveztetéséről és szükség szerinti engedélyeztetéséről,
rendeletei
ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ, Étv.
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes
rendelet
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet
7/2006. (V.24.) TNM rendelet
306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet
beszerzi a nem engedélyköteles felújítások indításához szükséges 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
állásfoglalásokat, nyilatkozatokat,
93/2012.(V.10.) Korm.rendelet
312/2012.(XI.8.) Korm.rendelet
gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott felújítások vállalkozásba 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási
adásáról,
rendeletei
PTK szerződéseket szabályozó vonatkozó
részei
ZMJVK 12/2006. (III.07) önk. rendelet
ZMJVK költségvetési rendelete
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM rend.
gondoskodik az önkormányzati pályázatokhoz szükséges, valamint az 2011. évi CVIII. tv. törvény és végrehajtási
intézkedési tervnek megfelelő tanulmánytervek készíttetéséről, azok rendeletei
tárgya szerint szakmailag illetékes hivatali szervezeti egység ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből
bevonásával,
és
támogatásokból
megvalósuló
beszerzésekről szóló 12/2006. (III.07.) önk.
rendelet
gondoskodik a tervpályázati eljárások lefolytatásáról szükség szerint a 2011.
évi
CVIII.
törvény
a
Főépítészi Osztállyal bevonásával,
közbeszerzésekről
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből
és
támogatásokból
megvalósuló
beszerzésekről szóló 12/2006. (III.07) önk.
rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény

- A Műszaki Osztály Stratégiai és pályázati csoport feladatait felsoroló táblázat az
alábbiakkal egészül ki:
gondoskodik az önkormányzati pályázatokhoz szükséges, valamint az
intézkedési tervnek megfelelő tanulmánytervek készíttetéséről, azok
tárgya szerint szakmailag illetékes hivatali szervezeti egység
bevonásával,

2011. évi CVIII. tv. törvény és végrehajtási
rendeletei
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből
és
támogatásokból
megvalósuló
beszerzésekről szóló 12/2006. (III.07.) önk.
rendelet
gondoskodik a tervpályázati eljárások lefolytatásáról szükség szerint a 2011.
évi
CVIII.
törvény
a
Főépítészi Osztállyal bevonásával,
közbeszerzésekről
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből
és
támogatásokból
megvalósuló
beszerzésekről szóló 12/2006. (III.07) önk.
rend.
OTÉK, ZÉSZ, OTSZ
7/2006. (V. 24.) TNM rend.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény

- A Műszaki Osztály Városüzemeltetési csoportjának feladatait felsoroló táblázat helyébe
az alábbi táblázat lép:
Városüzemeltetési csoport
1. Feladat megnevezése
javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok
pénzügyi tervezésére (költségvetés tervezésre),
ellátja
az
önkormányzat
finanszírozásával
történő
szennyvízcsatornázással
és
ivóvízellátással
kapcsolatos
önkormányzati feladatokat az építési engedélyezési eljárásoknál az
Építéshatósági Osztály közreműködésével,
gondoskodik a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek,
vízelvezető
árkok
karbantartásáról,
csapadék-csatornák
tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről,
gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult
közművekhez utólagosan csatlakozó ingatlanok esetében az
érintett ingatlan-tulajdonosokat terhelő befizetések előírásáról
(kivetéséről) megállapodás alapján vagy határozat formájában és
együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések
behajtásában,
gondoskodik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséről közszolgáltatás keretében,

2.

Feladatot meghatározó jogszabály

1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bek. a), c), d), f),
(2) bek., 16. § (5) bek., 17. § (3) – (4) bek.

ZMJVK a közművesítési hozzájárulásról szóló
32/2013. (IX.27.) önkormányzati rend.

ZMJVK a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatásról 48/2013. (XII.20.) önk. rend.
együttműködik az ivóvízellátó, a szennyvízelvezető és –tisztító 1995. évi LVII. törvény 7. § (3) bek.
rendszer üzemeltetőjével a közszolgáltatással kapcsolatos
feladatokban,
szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok víziközmű rekonstrukciós feladatainak ellátásához,
előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi
megállapodásokat,
vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok
gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása,, vízgazdálkodási információs
rendszer létrehozása, működtetése.
ellátja a jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így 2011. évi CCIX. törvény
különösen:
178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4. § (2) bek. a)
a.) kiadja a hatósági engedélyt olyan kút létesítéséhez, pont,
használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi 27/2002. (II.27.) Korm. rendelet 1. § (4) bek.,

vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését
szolgálja, valamint kizárólag a talajvíz felhasználásával
működik,
b.) 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,
c.) 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,
d.) nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről,
e.) gondoskodik a vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás
ellenőrzéséről
f.) 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,
g.) határoz a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel
összefüggő hatáskörében eljárva a szolgáltatót és a fogyasztót
érintő jogokról és kötelezettségekről,
hozzájárul a közterületi vízvételi hely áthelyezéséhez,
megszüntetéséhez,
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,
 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

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.
b)-c) pont, 24. § (4) bek., 24. § (7) bek. , 25. §
(1) bek. a)-b) pont,
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. § (2) bek.

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

1995. évi LVII. törvény 17. § (4) bek., (6) bek.,
(7) bek., (8) bek.
ZMJVK a víz-gazdálkodási közfeladatok
ellátásáról szóló 47/2008. (XI.28.) önk. rend.
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (2) bek.

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,

gondoskodik
a
város
környezetvédelmi
programjának
végrehajtásáról, előkészíti a környezetvédelmi zaj és
rezgésvédelmi helyi szabályok megalkotását, majd gondoskodik
azok végrehajtásáról,
gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról,
őrzéséről, fenntartásáról, védetté nyilvánításáról,
gondoskodik az előzetes vizsgálatra, a környezeti hatásvizsgálatra,
az
egységes
környezethasználati
vizsgálatra
kötelezett
tevékenységekre
vonatkozó
hirdetmények
közzétételéről,
tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel
időpontjáról, módjáról
eljár a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörében,

eljár a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott
elszállítására és kezelésére kötelező hatósági ügyekben,
hulladékgazdálkodási bírságot szab ki,

hulladék

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének
általános szabályairól
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
284/2007. (X.29.) Korm. rend. a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
ZMJVK a környezetvédelemről szóló 17/2008.
(IV.25.) önk. rend.
ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önk. rend.
ZMJVK
a
köztisztaság,
valamint
településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004.
(XII.03.) önk. rend.
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének
általános szabályairól
ZMJVK a környezetvédelemről szóló 17/2008.
(IV.25.) önk. rend.
ZMJVK a helyi jelentőségű természeti értékek
védelméről szóló 32/2001. (X.26.) önk. rend.
a környezeti hatásvizsgálat és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 3. § (4)
bek., 5. § (6) bek., 5/A. § (6) bek., 5/B. § (7)
bek., 8. § (2) bek., 9. § (6) bek., 21. § (3) bek.,
(6) bek., (8) bek.
2012. évi CLXXXV. törvény 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 hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési
programokra vonatkozó részletes szabályokról
213/2001. (XI.14.) Korm. rend. a települési
hulladékkal
kapcsolatos
tevékenységek
végzésének feltételeiről
ZMJVK
a
helyi
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014.
(VI.27.) önk. rend.
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
61. § (6) bek.
271/2001. (XII.21.) Korm. rend. a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint
kiszabásának és megállapításának módjáról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének
általános szabályairól

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

gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről,
ellátja a városban és a megye területén a kéményseprő-ipari
szolgáltatások megszervezését,

ZMJVK
a
köztisztaság,
valamint
településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004.
(XII.03.) önk. rend.
ZMJVK
a
köztisztaság,
valamint
településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004.
(XII.03.) önk. rend.
ZMJVK
a
helyi
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014.
(VI.27.) önk. rend.
ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önk. rend.
ZMJVK a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
helyi igénybevételének szabályairól szóló
38/1997. (XI.6.) önkormányzati rend.
ZMJVK a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
megyei igénybevételének szabályozásáról szóló
62/2012. (XII.27.) önk. rend.
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
2012. évi XC. törvény
ZMJVK
a
köztisztaság,
valamint
településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004.
(XII.03.) önk. rend.

feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők, parkok,
játszóterek fenntartása, gondozása, valamint az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanok zöldfelületeinek gondozása, e
munkák vállalkozásba adása és a szolgáltatás ellenőrzése, köztéri
műalkotások fenntartása, karbantartása,
ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről
állategészségüggyel, állattartással, valamint az állatok védelmével és kíméletéről
kapcsolatos feladatokat,
41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi szabályzat kiadásáról
245/1998. (XII.31.) Korm. rend. a települési
önkormányzat
jegyzőjének
az
állatok
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről
ZMJVK az állatok tartásáról szóló 44/2012.
(IX.14.) önk. rend.
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.) önk. rend.
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, 346/2008. (XII.30.) Korm. rend. a fás szárú
kivágásával, ültetésével kapcsolatos feladatokat,
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 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és
betartását, szükség esetén belterületen felszólítja az érintett hatósági felügyeletéről
földhasználót és termelőt a védekezésre, végrehajtja a közérdekű 19/1992. (I.28.) Korm. rend. a helyi
védekezéssel kapcsolatos feladatokat, közérdekű védekezést rendel önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
el,
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 méhállomány 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről
nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat,
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 vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 8181/A. §
ellátja a játszóterek karbantartási feladatait,
78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri
eszközök biztonságosságáról
kapcsolatot tart a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 55/2009. (III.13.) Korm. rend. a vásárokról, a
vezetőjével, elvégzi a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket,
piacokról és a bevásárlóközpontokról
ZMJVK a vásárokról és a piacokról szóló
50/2004. (XII.03.) önk. rend.
zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört 284/2007. (X.29.) Korm. rend. a környezeti zaj
gyakorolja,
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 a környezetvédelméről szóló 17/2008.
(IV.25.) önk. rend.
a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési 284/2007. (X.29.) Korm. rend. a környezeti zaj
terv benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
kötelezheti az üzemeltetőt,
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének
általános szabályairól
szakmai
szempontból
irányítja
a
parkerdő
és
a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő
szabadidőközpontok fenntartását, illetve fejlesztését,
védelméről és az erdőgazdálkodásról
ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők erdőgazdálkodási és 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az
szakirányítási feladatait,
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásának
szabályairól
szakhatóságként lép fel a közlekedési hatóság utak építési a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
engedélyezési eljárásaiban elsőfokon a helyi természetvédelemre 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz.
kiterjedően,
melléklet 9. pont
szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. melléklet
építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen 10. pontja
létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá
rendeltetésük
megváltoztatásának
elsőfokú
engedélyezési
eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően,
szakhatóságként lép fel a Nemzeti Hírközlési Hatóság elektronikus a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában
hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és közreműködő
szakhatóságok
kijelöléséről,
egyéb műtárgyakkal kapcsolatos elsőfokú eljárásában a helyi valamint egyes szakhatósági közreműködések
természetvédelemre kiterjedően,
megszüntetéséről és módosításáról szóló

362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklet
4. pontja
szakhatóságként lép fel a csapadékvízelvezetés elvi vízjogi 223/2014. (IX.04.) Korm.rendelet 11. § (1) bek.
engedélyezési,
vízjogi
létesítési
engedélyezési,
vízjogi g.) pont, 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet
üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési
elsőfokú eljárásban a helyi természetvédelemre kiterjedően,
gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, közparkolók és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról és karbantartásáról a ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
helyi építési szabályzatnak, fejlesztési tervnek, illetve a támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően. szóló 12/2006 (III.07.) önk. rend.
Ezen munkákat vállalkozásba adja és lebonyolítja, biztosítja a
műszaki ellenőrzést stb.
biztosítja a helyi
útüzemeltetését,

közutak,

járdák

és

kerékpárutak

téli a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
ZMJVK
a
köztisztaság,
valamint
településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004
(XII.03) önk. rend.

részt vesz a közlekedési koncepció kidolgozásában, gondoskodik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
annak megvalósításáról,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT
rendelet

előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak és feltételeinek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
megállapítását,
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 ZMJVK a fizető parkolók működéséről és
változtatások jóváhagyását,
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997 (V.22.)
önk. rend.
együttműködik az állami utak kezelőjével
csomópontok, jelzőlámpák üzemeltetése érdekében,

a

közutak, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT
rendelet
a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
hozzájárulást ad ki, ellenőrzi az igénybevételt, és a kiadott a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.)
hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, illetve tájékoztatja az KHVM rend.
érintett szervezeti egységeket a kiadott hozzájárulásokról
Zalaegerszeg város területén a helyi közút nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 26/2005.
(VI.17.) sz. önk. rend.
közútkezelői nyilatkozatot, állásfoglalást, hozzájárulást ad ki a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
építési engedélyezési eljáráshoz, túlsúlyos vagy mérethatárt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.)
meghaladó járművek közlekedéséhez, közúthoz történő KHVM rendelet
útcsatlakozás, kapubejáró létesítéséhez,
eljár az útépítési hozzájárulás megállapításával, a részletfizetés ZMJVK az útépítési hozzájárulásról szóló
engedélyezésével, a hozzájárulás beszedésével kapcsolatos 20/2007. (IV.06.) sz. önkormányzati rendelettel
ügyekben, együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések módosított 2/2007. (II.09.) számú önk. rend.
realizálásában,
ellátja
az
önkormányzat
kezelésében
lévő
utak a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
forgalomszabályozását, a közúti jelzések elhelyezését és a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
fenntartását,
(II.05.) KPM- BM együttes rendelet

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.)
KM rendelet
ZMJVK az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
szóló 12/2006 (III.07) önk. rendelete
szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási
közbeszerzési
eljárásokkal
kapcsolatos
feladatokat
a rendeletei
közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a
közreműködésével,
Közbeszerzési Szabályzatról
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 az önkormányzati pénzeszközökből és
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
szóló 12/2006. (III.07) önk. rendelet.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős:
dr. Kovács Gábor jegyző
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Hock János út 0517/16 és 0517/20 hrsz-ú ingatlanok belterületbe
szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés

vonásához

ZMJVK 127/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási engedélyezési eljárás
lefolytatásához a terület-felhasználási célt az alábbiakban határozza meg:
Zalaegerszeg 0517/16 és a 0517/20 hrsz-ú ingatlanok gépjármű parkoló, telephely,
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kialakítása céljából kerül belterületbe
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonási eljárás lefolytatása érdekében
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: A Városi Strandon megépülő pancsoló medence hasznosítása
ZMJVK 128/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Strand területén újonnan megépülő
pancsoló medence és ahhoz tartozó létesítmények bérbeeadására - versenyeztetési eljárás

nélkül - az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.) az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal határozatlan időre bérleti szerződést köt.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: A víziközmű vagyonra vonatkozó 2015. évi felújítási és pótlási terv módosítása
ZMJVK 129/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2015. (II.05.) számú határozat 2. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött üzemeltetési szerződés alapján, a
Zalaegerszeg és Térségi Szennyvízelvezetési és – kezelési projekt elnevezésű KA projekt
keretében megvalósult és 2013. december 31. napjával az önkormányzat tulajdonába
átadott szennyvízvagyonra vonatkozó, alábbiakban meghatározott 2015. évi felújítási és
pótlási tervvel, azzal hogy az a víz és szennyvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendeletében lesznek meghatározva.
2015. évi felújítási és pótlási terv az üzemeltetési szerződés keretében:

Felújítási célok

Bruttó
becsült
összeg
(eFt)

Megjegyzés

1 Zalaegerszeg, Zala u. szennyvíz-átemelő és
hozzátartozó nyomott rendszer kiváltása
terveztetéssel

93 715 Állandó kiöntés miatt az átemelő teljes
felülvizsgálata, és átépítése szükséges.

2 Zalaegerszeg, Köztársaság u. szennyvíz-csatorna
kiváltása (Gyimesi u. és Fejér Gy u. közötti
szakasz)
3 Zalaegerszeg, Rákóczi út szennyvízcsatorna
Mártírok u. és Széchenyi tér közötti szakaszának
bélelése, szennyvíz-tisztító aknák szigetelése,
fedlap és szűkítő csere, használaton kívüli aknák
megszüntetése.
4 Zalaegerszeg, Petőfi u. és Kosztolányi u.
kereszteződésben szennyvíz-csatorna kiváltása

31 750 Az elmúlt évben megkezdett
rekonstrukció folytatása.

5 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca Arany János
utca és Mártírok útja között lévő szakaszán
üzemelő csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna
szétválasztása

55 880 A szennyvízcsatornába befolyó
csapadékvizek kizárása, a
szennyvíztisztító-telep üzemeltetési
költségeinek csökkentése érdekében.

6 Hibaelhárításhoz kapcsolódó eseményvezérelt
felújítások

20 000 Az év közben keletkező felújítást
igénylő eseményvezérelt munkák
elvégzésére tervezett keretösszeg.
25 296 2011. évi CCIX. tv. 78. § (1)

7 Zalaegerszeg város szennyvízcsatorna

50 165 A megkezdett bélelési projekt
folytatása. Az elöregedett főgyűjtő
rekonstrukciója.
3 810 Nagy forgalmú csomópontban található
akna teljes átépítése, átemeléssel.

hálózatának vagyonértékelése
Mindösszesen:

bekezdésében előírt kötelezettség.
280 616

2.1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az Északzalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, valamint a Zalaegerszeg és Környéke
Csatornahálózat
és
Szennyvíztisztító-telep
fejlesztésére
létrehozott
Önkormányzati Társulást értesítse.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
2.2. A Közgyűlés felkéri a Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és
Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulást, hogy a
határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye
meg
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: felkérésre: Bali Zoltán a Társulás elnöke”
Tárgy: Hozzájárulás a Zala-Depo Kft. szerződéskötéséhez
ZMJVK 130/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Zala-Depo Kft. ügyvezetőjét,
hogy a zalaegerszegi hulladékkezelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megnyerése esetén
alvállalkozói szerződést kössön a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős:
felkérésre Gecse László ügyvezető
Tárgy: A helyi tömegközlekedés 2015. évi központi támogatása
ZMJVK 131/2015. (VI.18.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - megerősítve a 2014. évi zárszámadásról
szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendeletben foglaltakat - nyilatkozik arról, hogy
2014. évben a helyi tömegközlekedés ellátásához 125.000 eFt működési célú, saját
forrásból származó, vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. Fejlesztési célú
támogatás 2014. évben nem volt.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi tömegközlekedést – a Zala Volán
Közlekedési Zrt-vel (2015. január 1-től Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt.) megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján - 2015. január 1-jétől 2015. december
31-éig folyamatosan fenntartja.
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a helyi
tömegközlekedés ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a pályázati eljárás
eredménytelennek történő minősítését követően, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva
kötötte meg a közszolgáltatóval.

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon
a határozat benyújtásáról.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciója 2015-2019.
ZMJVK 132/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
2015-2019. évekre vonatkozó Kulturális koncepcióját. Felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a Kulturális koncepcióban foglaltak megvalósításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
aktualizálása [2015-2017]
ZMJVK 133/2015. (VI.18.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta és a programot, valamint az aktualizált
Intézkedési Tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a program megvalósulásáról és kétévente
történő aktualizálásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Esélyegyenlőségi Programban
foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében Esélyegyenlőségi Fórum (HEP
Fórum) létrehozását tervezi.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Esélyegyenlőségi Fórum létrehozására,
működtetésére és személyi összetételére vonatkozó javaslatot dolgozza ki és azt
terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszegi Duális Szakképző Központ koncepció
ZMJVK 134/2015. (VI.18.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Zalaegerszeg fejlesztési
stratégiájába illeszkedő kezdeményezés, támogatja a Zalaegerszegi Duális Szakképző
Központ létrehozására irányuló koncepciót.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg
a lépéseket a Zalaegerszegi Duális Szakképző Központ létrehozásának előkészítésére,
és a kidolgozott javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 135/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság 84/2015/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítványok
részére biztosít támogatást:

Intézmény/szervezet

Pályázott cél

Javasolt
támogatási
összeg

költségvetési
sor

1. Izsák Imre az „Oktatás
Jövőjéért” Alapítvány

Izsák Tábor – Bázakerettye
program strand belépőjegyei
vásárlására

50.000

2015. évi
közöss. műv.
pály.

2. Egerszegi Fúvószene
Alapítvány

XV. Zalaegerszegi
Fúvószenekari Találkozó
szervezése

60.000

2015. évi
közöss. műv.
pály.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodások megkötésére.
Határidő: 2015. június 26.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott
közalapítványok 2014. évi tevékenységéről
ZMJVK 139/2015. (VI.18.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvány, a „Lakhatásért” Közalapítvány, valamint a Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítványok Kuratóriumának elnökeit a döntésről
tájékoztassa.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
bankszámla vezetése (Zárt ülés)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 140/2015. (VI.18.) sz. határozatával az
önkormányzat és intézményei számlavezetésével 2016. január 1 - 2016. december 31-ig
terjedő időszakra vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-t bízta meg.
Tárgy:
ülés)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. részvényeinek visszavásárlása (Zárt

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 142/2015. (VI.18.) sz. határozatával
jóváhagyta, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt. részvénycsomagját visszavásárolja.
Tárgy:

Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (Zárt ülés)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 143/2015. (VI.18.) sz. határozatával 12 hónapra
szóló bérleti szerződést köt. A bérbeadás jellege szociális.
Tárgy:
ülés)

Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére (Zárt

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 144/2015. (VI.18.) sz. határozatával támogatta
két kérelmező lakáshoz jutási kérelmét a közgyűlési lakáskeret terhére és 1 évre bérlőnek
kijelölte őket. A lakásbérbeadások költségelven történnek.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2015. június 18-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:
 a Belvárosi Rehabilitációs beruházás megvalósulásának folyamatáról
 a Városi Idősügyi Tanács 2014. évi munkájáról
 külföldi utazásról (Marosvásárhely)
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