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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 
 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
28/2014. (X.24.) önkormányzati rendelete  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 44-45. §-ában, 
46. § (3) bekezdésében, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) 
bekezdésében, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában, 59. § (2) 
bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 
84. § (2) bekezdésében, 120. § (1) bekezdés d) pontjában, a népszavazás kezdeményezéséről, 
az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 33. §-ában, 34. § (1) bekezdés c) pontjában, 34. § (2) bekezdésében,  
92. §-ában, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket 
rendeli el: 
 
1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) bevezető 
részének második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az önkormányzat, annak választott testülete, bizottságai, tisztségviselői és hivatala, valamint 
a településrészi önkormányzatok testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint jelen rendelet alapján 
működnek.”  
 
2. § Az R. 26. § (7a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(7a) Valamennyi rendelet tervezet csak az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 
Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a közgyűlésnek. A költségvetési és a zárszámadási 
rendelet tervezete csak a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság, az építési szabályzat és 
a parkoló rendelet tervezete csak a Műszaki Bizottság, az ösztöndíjakról szóló rendeletek 
tervezete csak az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, a vagyonrendelet tervezete 
csak a Gazdasági Bizottság, a szociális és egészségügyi tárgyú rendeletek, valamint a 
lakásrendelet tervezete csak a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság állásfoglalásával 
nyújtható be a közgyűlésnek.” 
 
3. § (1) Az R. 39. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(2) A közgyűlés az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, 
valamint a tanácsnoknak megbízatása idejére havi tiszteletdíjat állapít meg. Az önkormányzati 
képviselő havi tiszteletdíja 60.000,- Ft, a bizottsági tag önkormányzati képviselő havi 
tiszteletdíja 170.000,- Ft, a bizottsági elnök és a tanácsnok havi tiszteletdíja 200.000,- Ft.”     
 
(2) Az R. 39. §-a az alábbi (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) A közgyűlés bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselő 
tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.    



 
(2b) A képviselő és a bizottság nem képviselő tagja a közgyűléshez címzett, a 
polgármesterhez benyújtott írásos nyilatkozatával tiszteletdíjáról bármikor lemondhat. A 
lemondás történhet a tiszteletdíj folyósításának meghatározott időtartamára vagy a tiszteletdíj 
meghatározott hányadára is.”   
 
4. § Az R. 40. § (7) és (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(7) Az önkormányzati képviselő köteles az Mötv. szerint a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot bejelenteni és megszüntetni, valamint az Mötv. szerinti 
méltatlansági okot bejelenteni. 
 
(8) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január        
1-jétől számított 30 napon belül köteles az Mötv. szerint vagyonnyilatkozatot tenni. A 
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- 
vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatokat 
kettő példányban, személyenként külön-külön kell benyújtani zárt borítékban, a borítékon 
„Vagyonnyilatkozat” feltüntetésével a jegyzőnél az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 
Ellenőrző Bizottsághoz címezve.”       
 
5. § Az R. 41. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A közgyűlés az alábbi bizottságokat hozza létre: 
 a) Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság (13 tag) 
 b) Pénzügyi Bizottság (13 tag) 
 c) Gazdasági Bizottság (15 tag) 
 d) Műszaki Bizottság (15 tag) 
 e) Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság (15 tag) 
 f) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság (17 tag)” 
 
6. § Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A közgyűlés az alábbi albizottságokat hozza létre: 
 a) Közbiztonsági Albizottság 
 b) Költségvetési Albizottság 
 c) Ifjúsági és Sport Albizottság 
 d) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Albizottság 
 e) Lakásügyi Albizottság 
  
7. § Az R. 43. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„43. § A közgyűlés az alábbi szakmai bizottságot hozza létre: 

a) Ápolási Szakmai Bizottság”  
 
8. § (1) Az R. 50. §-a címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„50. § Műszaki Bizottság” 
 
(2) Az R. 50. § (11) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
[Együttműködik] 
„b) az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsággal városesztétikai, műemlékvédelmi 
kérdésekben.” 
 
9. § Az R. 51. §-a címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„51. § Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság” 



 
10. § Az R. 55. §-a címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„55. § Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság” 
 
11. § Az R. 66. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A közgyűlés legfeljebb két főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármestert 
választhat. A közgyűlés legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.”  
 
12. § Az R. 67. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„67. § A közgyűlés a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a 
javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokot választ. A tanácsnok felügyeli a 
közgyűlés által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. A tanácsnok feladata az 
önkormányzati közbeszerzések előkészítése, lefolytatása és ellenőrzése érdekében a 
Beszerzési Testület elnökeként a testület munkájának, a közbeszerzési eljárásoknak a 
koordinálása és irányítása figyelemmel a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseire. A 
tanácsnok tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, valamint munkájáról 
évente beszámol a közgyűlésnek.”  
   
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba azzal, hogy az önkormányzati 
képviselő havi tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezést 2014. október 12. napjától kell 
alkalmazni. 
  
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 
 
Dr. Kovács Gábor sk.         Balaicz Zoltán sk. 

   jegyző          polgármester 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye 
Hivatalos lap 

Szerkeszti: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Felelős szerkesztő: Zsupanek Péter 

Kiadja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 

Felelős kiadó: Dr. Kovács Gábor jegyző 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyomdája 

Felelős vezető: Farkas Veronika 
ROTA Zeg. MJV. Pm. Hiv. 2014/20. 

 
ISSN 1585-7301 

 
Ára: 300 Ft + ÁFA / db 

 


