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A közgyűlés üléséről  

hangfelvétel készült. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 15-én 9:00 órai 

kezdettel tartott soros nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. szám alatti épület I. emeleti Díszterme 

 

Jelen vannak: a képviselőtestület tagjai: (jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete) 

 Balaicz Zoltán polgármester, 

 Gecse Péter önkormányzati képviselő, alpolgármester, 

 Bali Zoltán önkormányzati képviselő,  

 Bognár Ákos önkormányzati képviselő, 

 Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő, 

 Dékány Endre önkormányzati képviselő,  

 Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő, 

 Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő, 

 Dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselő, 

 Kiss Ferenc önkormányzati képviselő, 

 Orosz Ferencné önkormányzati képviselő, 

 Makovecz Tamás önkormányzati képviselő, 

 Dr. Paksy Zoltán önkormányzati képviselő, 

 Pintérné Kálmán Marianna önkormányzati képviselő, 

 Sándor Dénes György önkormányzati képviselő, 

 Dr. Tóth László önkormányzati képviselő  

 

Tolvaj Márta, Dr. Vadvári Tibor alpolgármesterek 

Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző, Dr. Sándor Erzsébet aljegyző 

  

a meghívott vendégek:   

Skrabut Éva elnök Zala Megyei Népművészeti Egyesület, Ladányi Ibolya 

pályázó (8. napirendi ponthoz), Horváth Márton ügyvezető Zalai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. / Zala-Depo Kft., Bauer Arnold ügyvezető 

Müllex-Körmend Kft., Nagy András kuratóriumi elnök Zalaegerszeg 

Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány, Szijártóné Gorza Klára 

könyvvizsgáló 

 

a hivatal munkatársai: 

Dr. Bartl Andrea, Vizlendvai László, Németh Ádám, Matics Attila,  

Velkey Péter, Gyenese Richárd, Szuper Ildikó, Molnárné Kustán Judit, 

Cziborné Vincze Amália, Szláveczné Gálos Ildikó, Baginé Hegyi Éva, 

Béres László, Bálizs Andrej, Takácsné Czukker Szilvia,  

Dr. Tóth-Gángó Gabriella, Szabóné Gárdonyi Bernadette,  

Fekete-Kállai Krisztián, Kerese Zoltán, Tánczos Zsolt, Hardubé Judit,  

Dr. Babos István, Zsupanek Péter, Dr. Fata Anikó, Csomor Ferenc,  

Kovács Zsuzsanna, Kovács Ildikó jegyzőkönyvvezető 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket, az egyes napirendi 

pontokhoz érkezett szakértőket és vendégeket, közgyűlésünk állandó meghívottjait, valamint 

mindenkit, aki a Zalaegerszegi Televízión keresztül követi mai közgyűlésünket. 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület 16 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. 

Egy sajnálatos hírrel szeretném kezdeni, vasárnap éjszaka váratlanul, tragikus hirtelenséggel 

elhunyt egy volt bizottsági tagtársunk, Udovenko Ruszlán. Arra kérek mindenkit, egyperces 

néma felállással emlékezzünk rá! 

Előzetesen a napirendi tárgysort valamennyi képviselőtársam megkapta, ezzel kapcsolatban 

néhány módosító javaslattal kívánok élni.  

Javaslom, hogy új, 15. napirendi pontként tárgyalja a közgyűlés az andráshidai 

sportfejlesztésre vonatkozó közgyűlési előterjesztést, ugyancsak új, 22. napirendi pontként 

foglalkozzunk a munkásszálló megvalósításához kapcsolódó előterjesztéssel. Új, 23. 

napirendi pont lenne a Müllex és a Zala-Depo összeolvadásával létrejövő új forprofit cég 

működésével kapcsolatos döntések meghozatala, illetve új, 25, napirendi pontként tárgyaljuk 

a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítványnál megvalósuló személycserét.  

Más módosító indítvánnyal, javaslattal nem kívánok élni, kérdezem a testület tagjait, kíván-e 

valaki szólni, javaslattal élni a napirendi tárgysorral kapcsolatban. Nincs hozzászólás. 

Javaslom új, 15. napirendi pontként tárgysorra venni a „Műfüves labdarúgó pálya építése az 

andráshidai városrészben” című előterjesztést. Kérem a testület tagjait, erről szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, a 

napirendet tárgysorára tűzte. 

Javaslom új, 22. napirendi pontként tárgysorra venni „A volt ZÁÉV munkásszálló felújítására 

vonatkozó kérelem benyújtása” című előterjesztést. Kérem a testület tagjait, erről 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a 

javaslatot, a napirendet tárgysorára tűzte. 

Javaslom új, 23. napirendi pontként tárgysorra venni „A Müllex-Körmend Kft. beolvadása a 

Zala-Depo Kft-be” című előterjesztést. Kérem a testület tagjait, erről szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, a 

napirendet tárgysorára tűzte. 

Javaslom új, 28. napirendi pontként tárgysorra venni a „Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 

Közalapítvány alapító okiratának módosítása” című előterjesztést. Kérem a testület tagjait, 

erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással 

elfogadta a javaslatot, a napirendet tárgysorára tűzte. 

Kérem, hogy az így kialakult teljes napirendi tárgysor elfogadásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a közgyűlés 

alábbi napirendi tárgysorát: 

 

 

N A P I R E N D I   P O N T O K :  

 

1. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 
 

2. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 

szóló önkormányzati rendelet újra alkotása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 
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3. Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007.(II.09.) önkormányzati rendelet 

módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

4. A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007.(XII.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

5. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 32/2001.(X.26.) 

önkormányzati rendelet módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

6. Zala Megyei Népművészeti Egyesület részvétele a CultuREvive Tour 

(HUHR/1601/2.1.3/0024) Tematikus turisztikai útvonal kialakítása c. pályázaton 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

7. A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet II. 

negyedévi módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

8. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat 

elbírálása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. II. félévi munkatervének 

jóváhagyása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyása (írásban) 

 Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

12. Közterületek elnevezése (írásban) 

 Előterjesztő: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

13. Alapítványok támogatása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

  Makovecz Tamás, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke 

  Bali Zoltán, a Gazdasági Bizottság elnöke 
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14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése 

(2017-2018) (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

15. Műfüves labdarúgó pálya építése az andráshidai városrészben (írásban) 

 Előterjesztő: Vadvári Tibor alpolgármester  

 

16. Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.9.2-16 kódszámú, „A helyi identitás és 

kohézió erősítése” című felhívásra (írásban) 

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

17. Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.5.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése című felhívásra (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

18. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának (ITP) módosítása 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

19. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

20. McDonald’s étterem és McDrive létesítése Zalaegerszegen (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

21. A Zalaegerszeg 0185/8 hrsz-ú ingatlan részterületének bérbeadása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

  

22. A volt ZÁÉV munkásszálló felújítására vonatkozó kérelem benyújtása (írásban) 

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

23. A Müllex-Körmend Kft. beolvadása a Zala-Depo Kft-be (írásban) 

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

24. Önkormányzati tulajdonú építési telkek kedvezménnyel történő értékesítésének 

felülvizsgálata a családok otthonteremtési kedvezményét igénybevevők részére 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

25. A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala (településközpont övezet módosítása) (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

26. Egervári út 0829/24 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához szükséges terület-

felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 
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27. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott 

közalapítványok 2016. évi tevékenységéről (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 
28. Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

29. Tájékoztató a bizottságok 2014. október 24. – 2017. április 30. közötti időszakban 

végzett munkájáról (írásban) 

 Előterjesztő: Bizottsági elnökök 

 

30. Tájékoztató a Városi Idősügyi Tanács 2016. évi munkájáról (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

31. Tájékoztató külföldi utazásról (Krosno) (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

32. Tájékoztató külföldi utazásról (Dunaszerdahely) (írásban) 

 Előterjesztő: Tolvaj Márta alpolgármester 

 

33. Tájékoztató külföldi utazásról (Marosvásárhely) (írásban) 

 Előterjesztő: Dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselő 

 

34. Szociális krízishelyzetben lévő személyek lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS) (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

35. Lakásvásárlási kérelem elbírálása (ZÁRT ÜLÉS) (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

36. Interpellációs bejelentésekre válasz 

37. Interpellációs bejelentések 

38. Egyebek 

 

 

N A P I R E N D I   P O N T O K  T Á R G Y A L Á S A :  

 

1. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Külön nem kívánom kiegészíteni az anyagot. Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki 

szólni.  

 

Bali Zoltán képviselő: 

Egy módosító javaslatom lenne a lejárt határidejű határozatok végrehajtásánál. Az 57/2017. 

(IV.13.) számú közgyűlési határozat 4. pontjában a táblázatban megjelölt szennyvíztisztító 
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telep 2017. évi felújítási munkák teljesítési határidejét szeretném 2018. július 31. napjára 

módosítani. Illetve a 2017.12.15. napja helyett, mivel a 2016. évi szennyvíztisztító-telepi 

fejlesztések 2017-ben kerülnek elvégzésre, emiatt a 2017. évi fejlesztések 2018. évre át 

fognak húzódni, így a teljesítési határidőt módosítani szükséges. A módosításnak megfelelően 

kerül a Zalavíz Zrt-vel a vállalkozási szerződés megkötésre. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Szerencsére képviselő úr írásban is benyújtja a módosító javaslatát! 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

A 158/2016. számú határozat Balatonberényről szól. Ezzel kapcsolatban látom, hogy a 

határozati előterjesztésből most az tűnik ki, nehézséget jelent Nagykanizsával egyezkedni az 

értékesítésben, ezért december 30-ig hosszabbítunk végrehajtást. Ezzel kapcsolatban vetem 

fel, ha nem sikerül így az értékesítés, nem lenne célszerűbb megfontolni újra, hogy esetleg 

egy másfajta hasznosítást ha találna a két önkormányzat, amiben meg tudnának állapodni? 

Meggyőződésem, hogy hasznára válna mindkét település lakosságának, részben az, amit én 

korábban felvetettem, de ez lehet akár a családosok üdülője is, nem csak az időseké, és 

meggyőződésem, hogy erre pályázati pénzt valószínűleg lehetne találni. Kérem ezt 

megfontolni. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nem olyan tekintetben van nehézség, hogy az eladással lenne gond, hiszen már amikor 

először tárgyaltunk erről, már akkor lett volna vevő, és akkor el tudtuk volna adni, csak utána 

jött az a felvetés, aminek következtében ez halasztódott. Így az akkori vevő is meggondolta 

magát, látva azt, hogy az önkormányzat nem biztos, hogy értékesíteni szeretné. Utána azt a 

döntést hoztuk, hogy az a konstrukció, amit akkor kitaláltunk, az nem tud működni. Nincs 

gond abban a tekintetben, hogy a nagykanizsai önkormányzat is nyilatkozott arról, hogy 

mindenképpen értékesíteni akarja. Itt mindössze annyi egyeztetési időt és határidő módosítást 

szeretnénk kérni, hogy a két szakértői fél abban meg tudjon egyezni, mivel közös 

értékesítésről van szó, hiszen egyben fog majd eladásra kerülni ez az épület, abban a 

tekintetben hogyan fog alakulni a szerződés tartalma. Szerencsére most is érdeklődőnk van, 

én mindössze annyit szeretnék ezzel kapcsolatban főjegyző úrtól kérni, hogy az érintett 

szakosztály(ok) ne várjon, hanem ha kell, akkor menjünk le mi Kanizsára, egyeztessünk, egy 

kicsit sürgessük meg az ügyeket, mert így nem fogunk jutni egyről a kettőre. Tehát nincs 

semmi probléma azzal, hogy állna az ügy, vagy ne lenne érdeklődő, csak egyszerűen a két 

szakosztály közötti kapcsolatfelvétel akadozott. Ezért is kérem főjegyző urat, hogy egy kicsit 

húzzunk bele! 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs.  

Bali Zoltán képviselő úr módosító javaslatáról kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a módosító javaslatot. 

Kérem, hogy a teljes előterjesztés tartalmáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozta: 
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 ZMJVK 110/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

1.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

215/2015.(XII.17.), 216/2015.(XII.17.), 217/2015/1.(XII.17.), 

218/2015/1.(XII.17.), 220/2015/1.(XII.17.), 222/2015/1.(XII.17.), 

223/2015.(XII.17.), 224/2015.(XII.17.), 225/2015/1.(XII.17.), 5/2016/1.(II.4.), 

75/2016/3.(V.12.), 76/2016/2.(V.12.), 77/2016/4.(V.12.), 78/2016/3.(V.12.), 

79/2016/3.(V.12.), 80/2016/5.(V.12.), 81/2016/3.(V.12.), 82/2016./2.(V.12.), 

83/2016/3.(V.12.), 194/2016.(XI.24.), 210/2016.(XI.24.), 221/2016/2.(XII.5.), 

224/2016.(XII.15.), 253/2016.(XII.15.), 7/2017/1.(II.9.), 54/2017/3.(IV.13.), 

55/2017/II.,III.2.(IV.13.), 62/2017/2.(IV.13.), 78/2017/2.(V.18.), 

79/2017/1.,3.(V.18.), 80/2017/3.(V.18.), 81/2017/2.(V.18.), 82/2017/2.(V.18.), 

83/2017/2.(V.18.), 84/2017/3.(V.18.), 85/2017/2.(V.18.), 86/2017/3.(V.18.), 

87/2017.(V.18.), 89/2017.(V.18.), 90/2017/I.,II.,III.(V.18.), 91/2017.(V.18.), 

92/2017/1.(V.18.), 97/2017.(V.18.), 98/2017.(V.18.), 100/2017/2.(V.18.), 

104/2017/1.(V.18.), 105/2017.(V.18.), 108/2017/1.(V.18.), 109/2017.(V.18.) 

számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 10/2015.(II.5.) sz. közgyűlési 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

3.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2016.(IX.15.) sz. 

közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. december 31-

re módosítja. 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2017. (II.9.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja. 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 26/2017.(II.9.) sz. közgyűlési 

határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. december 31-re 

módosítja. 

6.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2017.(IV.13.) sz. 

közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. szeptember 

30-ra módosítja. 

7.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2017.(IV.13.) sz. 

közgyűlési határozat 4. pontja végrehajtási határidejét 2017. július 31-re 

módosítja. 

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2017.(IV.13.) sz. 

közgyűlési határozat 4. pontjában a Szennyvízágazat felújítási céljai között 3. 

pontban szereplő Szennyvíztisztító telep 2017. évi felújítási munkák teljesítési 

határidejét 2018. július 31-re módosítja. 

9.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 68/2017.(IV.13.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2017. szeptember 30-ra 

módosítja. 

10.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 95/2017.(V.18.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét a közgyűlési határozat megküldésére 

vonatkozóan 2017. július 15-re módosítja. 
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2. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

önkormányzati rendelet újraalkotása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A díjak tekintetében semmilyen változás nincs, mindössze a hivatali munkaidőhöz történő 

igazítás történik meg, hiszen az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy egyre gyakoribbak 

például azok a kezdeményezések, hogy a jegyesek már a pénteki napot kihasználva 

szeretnének házasságot kötni. Ennek a szabályozása is így most megtörténhet a rendelet 

keretein belül. Eddig is volt erre lehetőség, de úgy tűnik, egyre több ilyen kezdeményezés 

van. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak, a rendelet elfogadásához minősített többség 

szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a 

rendeletet. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

16/2017. (VI.23.) önkormányzati rendeletét 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

3. Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007.(II.09.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Semmi más miatt nincs szükség a módosításra, mint hogy utcanevek változására került sor, 

illetve intézményneveket kell pontosítani a rendeletben, ezeknek az átvezetése történik meg a 

szövegezésben. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak, a rendeletmódosítás elfogadásához minősített 

többség szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással 

elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

17/2017. (VI.23.) önkormányzati rendeletét 

az egészségügyi alapellátásról szóló 

1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 



 9. oldal / 105 

 

 
 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. június 15. 

 
 

4. A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Egyszer 2013. január 1-jével, egyszer pedig 2017. január 1-jével történtek jelentősebb 

változások az oktatási rendszerben, hiszen ezen két időpont után Zalaegerszeg 

Önkormányzata már a bölcsődéket és az óvodákat leszámítva nem fenntartója és működtetője 

az iskoláknak, a gimnáziumoknak, a kollégiumoknak, ill. a szakközépiskoláknak. Így aztán 

újra kell értelmeznünk az iskolák területén található, az iskolákhoz kapcsolódó szolgálati 

lakások helyzetét is. Illetve az a javaslatunk, mivel az egészségügyi szakterület, a kórház 

részéről, és a felsőoktatás részéről is több kérelem érkezik az elmúlt időszakban a bővítések és 

a fejlesztések miatt, ezért az a javaslat is megjelenik az előterjesztésben, hogy a Zalaegerszeg 

Felsőfokú Oktatásáért Közalapítványhoz teszünk egy újabb lakásbérlő kijelölési jogot annak 

érdekében, hogy a szakemberek letelepítése érdekében tudjon segítséget nyújtani a 

felsőoktatási intézményeknek.  

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a közgyűlés tagjait, először az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal,  

1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozati javaslatot: 

 

 ZMJVK 111/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ideiglenes jelleggel felsőoktatási célra 

biztosítja a Honvédelmi Minisztériumtól gazdaságélénkítési célra átvett 

Zalaegerszeg, Landorhegyi út 44. IV/12. szám alatti, 2 szobás, 58 m
2
 területű lakást. 

A bérlőkijelölési jogot a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 

gyakorolja, a bérbeadásra közgyűlési döntéssel kerül sor. 

 

Határidő:  2017. szeptember 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Felkérem a testület tagjait, a rendelet-módosításról szavazzanak, a rendeletmódosítás 

elfogadásához minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

18/2017. (VI.23.) önkormányzati rendeletét 

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről
 
szóló 

57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 
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5. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 32/2001. (X.26.) 

önkormányzati rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Egyetlen egy pontosítás történik meg, a Pálosfai-patak völgyével kapcsolatos helyrajzi 

számok pontosítását vezetjük át ezen az önkormányzati rendeleten. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a közgyűlés tagjait, először az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal,  

1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozati javaslatot: 

 

 ZMJVK 112/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

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

gondoskodjon a Zalaegerszeg 0224/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében a védetté 

nyilvánítás ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, illetve a 

Zalaegerszeg 0114/1 hrsz-ú ingatlan esetében a védettség ingatlan 

nyilvántartásból való törléséről. 

  

 Határidő:  2017. december 31.    

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

 

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

ZÉSZ soron következő módosításánál gondoskodjon a helyi jelentőségű 

természeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet jelen 

módosításában foglaltak átvezetéséről. 

  

 Határidő:  2017. december 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Felkérem a testület tagjait, a rendelet-módosításról szavazzanak, a rendeletmódosítás 

elfogadásához minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

19/2017. (VI.23.) önkormányzati rendeletét 

a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 

32/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 
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6. Zala Megyei Népművészeti Egyesület részvétele a CultuREvive Tour 

(HUHR/1601/2.1.3/0024) Tematikus turisztikai útvonal kialakítása c. pályázaton  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm Skrabut Évát, az egyesület elnökét! Közel 40 millió Ft-os pályázati 

forrást nyert el a Zala Megyei Népművészeti Egyesület annak érdekében, hogy számos olyan 

fejlesztést valósítson meg 2019. január 31-ig, amelyek tökéletesen egészítik ki a zalaegerszegi 

kulturális fejlesztésekben elgondolt irányvonalunkat. Számos olyan program fedezetét is 

megtaláljuk, mint pl. a Magyar-Horvát Családi Pünkösd, a Workshop, amit már korábban is 

megcsináltunk, az idén nagyon-nagyon jól sikerült, új helyszínen megrendezett Országos 

Fazekas, Keramikus Találkozó és Fesztivál. Ez nagy lehetőség számunkra, az előző ciklusban 

is a képviselőtestületben ülő kollégáim pontosan tudják, hogy egy ugyanilyen előterjesztéssel 

már találkoztunk, hiszen a Zala Megyei Népművészeti Egyesület az előző ciklusban is nyert 

egy jelentős pályázati forrást, és ugyanezt a konstrukciót alkalmaztuk akkor is. Tehát annak 

érdekében, hogy az egyesület a pályázati forrásokat folyamatosan le tudja hívni – mivel 

nyilván saját mozgótőkéje nincs –, a jelen előterjesztés határozati javaslatában biztosítunk 

számukra 4,5 millió Ft visszatérítendő támogatást, így az egyesület le tudja vezényelni ezt a 

40 millió Ft-os jelentős fejlesztést, amely Zalaegerszeg kulturális élete szempontjából is 

fontos. Ezúton is köszönöm Elnök Asszonynak, és valamennyi kollégájának, hogy ilyen 

ügyesen ezt a pályázati konstrukciót össze tudták rakni! 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 113/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zala Megyei Népművészeti 

Egyesület Culturevive programban való részvételével, ami Zalaegerszeg város 

szempontjából is jelentős előnyökkel jár. A projekt több évet átfogó és utólagos 

finanszírozású, ezért a pénzügyi teljesíthetőség érdekében a Közgyűlés összesen 

4.500.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást (kölcsönt) biztosít. 2017-ben az 

évközben jelentkező feladatokra elkülönített céltartalék terhére első részletként 

2.250.000 Ft támogatást nyújt, 2018-ban második részletként 2.250.000 Ft támogatást 

tervez nyújtani 2019. december 31-ig történő visszafizetési kötelezettséggel a Zala 

Megyei Népművészeti Egyesület részére. A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 

köteles a kölcsönszerződés megkötéséig megfelelő biztosítékot nyújtani az 

Önkormányzat számára (így különösen inkasszó). A Közgyűlés felkéri a polgármestert a 

kamatmentes kölcsön folyósításának és visszafizetésének részleteit tartalmazó 

megállapodás kidolgozására és aláírására. 

 

Határidő: a támogatási megállapodás megkötésére: 2017. június 30. 

  a kölcsön első részlete fedezetének biztosítására:  

  2017. évi költségvetés II. negyedéves módosítása 

  a kölcsön második részlete fedezetének biztosítására:  2018. évi ktgvetés elfogadása               

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: Sok sikert kívánok a program megvalósításához! 
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7. A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet II. 

negyedévi módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Jelentős módosításokra nem kerül sor, egy kiegészítést kaptak képviselőtársaim a 

napirendhez, de mind ezzel kapcsolatban, mind az előterjesztés tartalmának indoklásával 

kapcsolatban átadom a szót Bali Zoltán képviselő úrnak, a Gazdasági Bizottság elnökének. 

 

Bali Zoltán képviselő: 

Ahogy polgármester úr is említette, nagyobb változások nincsenek a költségvetésben, csupán 

két olyan főbb mozgásról adnék tájékoztatást a közgyűlésnek, amit a bizottsági szakaszban is 

megtettünk. A költségvetésünk összes bevétele 25 milliárd 817 millió 285 ezer Ft, az összes 

kiadás ezzel párhuzamosan a stabilitási törvénynek megfelelően látható. Ahogy polgármester 

úr is említette, nagyobb változások nincsenek, azonban a korábbi I. negyedéves módosításhoz 

képest 412 millió 383 ezer Ft-tal szükséges növelni a főösszeget, ennek az elsődleges céljai a 

pótelőirányzatként kapott állami hozzájárulások, valamint a folyamatban lévő 

Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó beruházások előkészítéséhez, 

megvalósításához szükséges átcsoportosítása. Nyilván a kiadási oldalhoz is a szakosztályok 

által leadott javaslatokat, ill. az átruházott hatáskörben megpályázott döntéseket volt 

szükséges átvezetni. A főbb változások a felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatnál vannak, mivel itt az előirányzatot 56 millió 584 ezer Ft-tal volt 

szükséges növelni. Itt elsősorban a szennyvíztársulástól a korábban, az áprilisi közgyűlésen is 

említett részvételként meghatározott tulajdonosi százalékban átadott forrás emelkedik 13 

millió 288 ezer Ft-tal, ill. a korábbi döntésnek megfelelően a Jedlik Ányos programban 

elnyert összeg is átvezetésre került mintegy 11 millió 352 ezer Ft-tal, ill. az I. világháborús 

hadisírok felújításához kapott állami hozzájárulás mértéke 30 millió 944 ezer Ft. A 

finanszírozási bevételeknél van még nagyobb változás, ott 57 millió 49 ezer Ft-ra szükséges 

emelni az előirányzatot. A zárszámadásunk május 18-án történt, az itt nevesített tényleges 

maradvány visszatervezésre kerül a céltartalékok közé, az elmaradt bevételek soraihoz. Az 

látható, hogy nagyobb változás az I. negyedévhez képest, a költségvetésünkben már a 

februárban meghozott döntésekhez képest nem volt. Ahogy az akkori vitákban is jeleztük, a 

költségvetésünk stabil, és ami nagyon-nagyon fontos, ahogy nyilvánvalóan látszik, mivel a 

kiadási és bevételi oldal egyensúlyban van, viszont ez egy rendkívül feszített költségvetés, 

tehát amit az akkori vitákban is sokan kérdeztek, hogy az adóbevételeket miért nem 

máshogyan határoztuk meg a bevételi oldalon, ill. az ehhez fűződő kiadásokat miért nem 

emeltük, annak a válasza most látható. Félévkor is az év elején meghatározott célok, az év 

elején meghatározott bevételekhez szükséges végigvezetnünk a költségvetésünket, mely így is 

eléggé feszes. A kiegészítéshez, amit polgármester úr mondott, egy határozati javaslatunk 

lenne még pluszban, elsősorban a Területi Infrastrukturális Fejlesztések című projektben már 

elnyert 1,5 milliárd Ft-os vissza nem térítendő támogatásunk felhasználásáról szeretnénk 

dönteni. Mint azt a közgyűlés tudja, 29 különböző helyszínen csapadékrekonstrukció, 

útépítés, térépítés zajlik majd, ennek a közbeszerzési eljárását megindította az önkormányzat, 

mint kedvezményezett, azonban ez egy uniós nyílt eljárás, melyre valószínűleg szerződést 

majd szeptemberben köthetünk, a kivitelezési munkák majd októberben indulhatnak, két 

részre szedve. Elsősorban majd lesz egy őszi időszak, a nagyobb rész pedig jövő tavasszal 

kerül kivitelezésre, és ehhez kapcsolódóan a számlák kifizetése is ehhez az időszakhoz 

köthető. Ezért nagyon fontos, hogy az önkormányzat jó gazdaként eljárva ezt az összeget 
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befektesse, a határozati javaslatot kiosztottuk, nem kívánom felolvasni, nem húzom ezzel az 

időt. Elsősorban ami fontos, 1 milliárd 400 millió Ft-ot kamatozó kincstárjegy vásárlására 

szeretnénk fordítani, és az így kapott kamatot, ami 2 % körüli a jelenlegi piaci viszonyoknak 

megfelelően, azt természetesen a projektben vállalt kötelezettségeinkre szeretnénk majd 

fordítani a jövőben is. Jelenleg a Miniszterelnökséggel a Műszaki Osztály munkatársai 

levelezésben állnak, ennek megfelelően a határidőt a kiosztotthoz képest úgy módosítanám:  

költségvetésen történő átvezetésre 2017. évi költségvetés III. negyedévi módosítása legyen, és: 

kamatozó kincstárjegy vásárlására a Miniszterelnökség írásbeli válaszát követő 5 napon 

belül. Tehát így lenne a határidő, a felelős pedig polgármester úr. Ennyi kiegészítenivalóm 

lenne, a határozati javaslatot átadom. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A határozati javaslat tehát egy III. ponttal fog bővülni, a kiosztotthoz képest annyi a változás, 

hogy a 2017. évi költségvetés III. negyedéves módosításakor lesz a kiosztotthoz képest a 

határidő. Ez mindenképpen egy jó konstrukció, hiszen amíg ennek a támogatásnak a 

felhasználása nem történik meg, addig is ezt az 1,4 milliárd Ft-ot kamatoztatni tudjuk. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Nem világos teljesen számomra: megkaptuk ezt a pénzt, átutalták? Akkor ez esetben 

változatlanul marad a tervezett rendelet 1. § (1) bekezdésében a 25 milliárd 817 millió Ft? 

Mert ha megkaptuk, akkor ezt nem kell beépíteni? 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Már benne van, csak arról döntünk a III. pontban, hogy ezt kamatozó kincstárjegybe tesszük. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Jó, csak nem tűnt ki belőle, ezért kérdezem. Amennyiben benne van, akkor rendben van, azok 

az összegek, amelyek befolytak, azok alig csekély mértékkel módosítják az eredeti 

költségvetésünket. Úgy tűnik, a kiadási oldalon is megfelelően biztosított, én támogatni 

tudom, hogy ez így megtörténjen. Ez az egyetlen kérdésem volt, ami nem volt világos. 

Tulajdonképpen miért szükséges a II. negyedéves módosítás helyett a III-ba betenni ezt, ha 

már folyamatban van? 

 

Bali Zoltán képviselő: 

Képviselő úr kérdésére a válasz: ez még egy folyamatban lévő ügy, hogy a kincstárjegy 

vásárlását engedélyezi-e a Miniszterelnökség. Ha engedélyezi, akkor nyilván ne a II. 

negyedéves költségvetési módosításunknál képezzünk ennek előirányzatot – ahogy az 

eredetileg kiosztott határozati javaslatban is szerepelt –, hanem ezzel a határozati javaslattal 

felhatalmazzuk polgármester urat, hogy a III. negyedéves módosításnál már meglegyen az 

előirányzat arra, mivel a vásárlásnál akkor a beruházásról nekünk le kell venni kincstárjegy 

vásárlásra, értékpapír értékesítésre ezt a sort. Azért 1,4 milliárd Ft-ot használunk fel, mivel 

tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb folyamatokat már a Műszaki Osztály elindított, ezért az 

1,4 milliárd Ft maradék részre, ill. az Avasárok átereszre már be is érkeztek ajánlatok, ill. a 

Vizslacsatorna bővítésére már folyamatban van ennek a közbeszerzési eljárásnak a 

megindítása, ezért a maradék 1,4 milliárd Ft-ra szeretnénk ajánlatot kérni. A jelenlegi piaci 

konstrukciók szerint ez 2 %, 1,4 milliárd Ft-nál ez egy tetemes összeg, amit majd a projektre 

fordíthatunk. 
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Kiss Ferenc képviselő: 

Részben választ kaptam elnök úrtól a kérdésemre, mert az szerepelt volna, hogy a II. 

negyedévben ezt át kell vezetni a kiadáson, és hiányoltam volna, hogy akkor kapjuk meg az 1. 

számú mellékletben konkrétan a kiadási soron is. De ez így helyes, hogy a következő 

módosításnál már meg fog jelenni ez a kiadási oldalon is, hogy kötelezően most 

kincstárjegyet vásároltunk 1,5 milliárd Ft helyett 1,4 milliárd Ft-ért, és a legjobb befektetés a 

kincstárjegy – nem tudom, biztos így van! Annyit azért kérdeznék, hogy ez infrastruktúra 

fejlesztésre volt, ez az ipari park fejlesztésének az infrastruktúráját jelenti, vagy a belvárosi 

infrastruktúra fejlesztést is? 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Képviselő úr talán emlékszik rá, hogy ez az a 29 helyszínes, 1,5 milliárd Ft-os fejlesztés, 

amiben benne van a sportcsarnok előtti tér, a Keresztury VMK előtti tér, és több fontos tér. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Köszönöm, akkor már nem is folytatom, mert a kérdésem az lett volna, hogy a Kaszaházi úti 

járda folytatása és befejezése? 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Igen, benne van! 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Akkor köszönöm! 

 

Makovecz Tamás képviselő: 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság egy, az EMI által meghirdetett 300 millió 

Ft-os keretösszeggel kiírt pályázat kapcsán módosító javaslatot tett jelen költségvetéshez. 

Ugyan az összeg nem olyan nagy, mint amiről itt az előző felszólalásokban hallhattunk, 

viszont említést érdemel, mivel új költségvetési sor keletkeztetése van folyamatban. Ez egy 

vissza nem térítendő támogatás, olyan településrészi önkormányzatok pályázhatnak, akik 

közművelődési intézményt tartanak fenn, illetőleg működtetnek. A feltétel itt az, hogy külön 

soron ki kell mutatnunk a vállalt önrészt ehhez a pályázathoz, melyet a Keresztury VMK 500 

ezer Ft-ban határozott meg. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, ezt az összeget az 

intézmény új fénypult, és színpaddal kapcsolatos beszerzésekre szeretné majd fordítani. Ez 

alapján kértük, hogy külön költségvetési soron szerepeltessük ezt az összeget, és amennyiben 

a pályázat nem részesülne támogatásban, vagy az intézmény esetlegesen csökkentett pályázati 

támogatásban részesül, akkor értelemszerűen az összeget kértük, hogy az intézményhez 

juttassuk majd vissza. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A bizottság határozatának megfelelően ez külön soron feltüntetésre került a költségvetési 

rendeletben. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, hogy az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat I. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

testület 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, hogy a határozati javaslat II. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a testület 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot. 
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Kérem a testület tagjait, hogy a határozati javaslat új, módosított III. pontjáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a testület 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a 

határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 114/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2017.(II.09.) sz. határozata  

1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 „1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évre és az azt követő három évre 

várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer forintban 

Megnevezés 
Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

      
 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi és települési adók  01 5.168.500 5.200.000 5.250.000 5.300.000 

 Tulajdonosi bevételek   02 83.691 85.000 85.000 85.000 

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 8.500 8.500 8.500 8.500 

 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 

eszközök értékesítése 
 04 366.629 300.000 300.000 300.000 

 Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
 05     

 Privatizációból származó bevételek  06     

 Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 
 07     

 Saját bevételek (01+... +07)  08 5.627.320 5.593.500 5.643.500 5.693.500 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2.813.660 2.796.750 2.821.750 2.846.750 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (11+...+18) 
 10 25.248 44.141 88.398 87.057 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 25.248 44.141 88.398 87.057 

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 
 13     

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  15     

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
 16     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
17     

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
 18     

 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

 19 3.250 8.500 48.125 47.125 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20 3.250 8.500 48.125 47.125 

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  21     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 
 22     

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  22     
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 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  24     

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
 25     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
26     

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
 27     

 Fizetési kötelezettség összesen (10+19)  28 28.498 52.641 136.523 134.182 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 
 29 2.785.162 2.744.109 2.685.227 2.712.568 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  2017. évi zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester” 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

GZR-T-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére tárgyú pályázati felhívásra benyújtott „Elektromos 

töltőállomás létesítése Zalaegerszegen” című, GZR-T-Ö-2016-0037 azonosító 

számú projekt esetében a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 

dokumentumok, valamint a támogatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2017. július 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

 

III.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a GF/SZKF/30/8/2017. sz. 

támogatási szerződés alapján kiutalt támogatási előlegből 1.400 millió Ft, azaz 

egymilliárd-négyszázmillió forint összeget, mint átmenetileg szabad 

pénzeszközt kamatozó kincstárjegy formájában az önkormányzat számláját 

vezető OTP Nyrt-nél leköti. A kamatozó kincstárjegy vásárlásának kiadási 

előirányzata a „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” projekt 

előirányzata terhére biztosítható. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 

előirányzatok költségvetésen történő átvezetésére, a lekötéséhez szükséges 

intézkedések megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: költségvetésen történő átvezetésre:  

 2017. évi költségvetés III. negyedéves módosítása 

                   kamatozó kincstárjegy vásárlására:  

 Miniszterelnökség írásbeli válaszát követő 5 napon belül 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  
 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Felkérem a testület tagjait, a rendelet-módosításról szavazzanak, a rendeletmódosítás 

elfogadásához minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen,  

1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-módosítást. 
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

20./2017. (VI.23.) önkormányzati rendeletét 

a 2017. évi költségvetésről szóló 

6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
 

8. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői beosztására kiírt 

pályázat elbírálása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nyugdíjazás miatt szükséges a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság döntése alapján, 

pályáztatás után az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői beosztásának 

betöltése. Két pályázónk volt, Hetesi-Tőke Judit, és Ladányi Ibolya. Ismertetem a szakmai 

bizottság döntését:  

„A bizottság a pályázatok alapján megállapítja, hogy Hetesi-Tőke Judit pályázata nem 

kellően kimunkált, a pályázó a meghallgatás során sem győzte meg a bizottságot 

alkalmasságáról. A bizottság Hetesi-Tőke Judit pályázatát a magasabb vezetői munkakör 

betöltésére egyhangúlag nem támogatta. Ladányi Ibolya pályázatát a bizottság 

támogatandónak tartja, amely véleményét a pályázó szóbeli meghallgatása is megerősített. A 

pályázó magasabb vezetői munkakörre történő megbízását a bizottság egyhangúlag 

támogatta.” 

Nem kell képviselőtársaimnak bemutatni a pályázót, Ladányi Ibolyát, hiszen már működtünk 

együtt az elmúlt időszakban, számos olyan szakmai segítséget és támogatást kaptunk, amely 

hasznos volt az önkormányzat számára. Így magam is egyetértek a szakmai bizottság 

javaslatával. 

Kérdezem először a jelenlévő pályázót, kívánja-e szóban kiegészíteni pályázatát? Nem kíván 

szólni. Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület 

részéről nincs. Kiss Ferenc képviselő úr felszólaláson kívüli hozzászólására reagálva: A 

bizottsági ülésen megismerte képviselő úr? Zsupanek osztályvezető úr, kérem, nézzük meg, 

hogy miért nem került kiosztásra! Mindenesetre a két jelölt közül Ladányi Ibolya pályázatát 

egyértelműen támogattuk. Képviselőtársaim megkapták az anyagot? A bizottsági anyagokban 

benne volt, a többiek megkapták, tehát a bizottsági szakaszban tárgyalták, az Ügyrendi, Jogi 

és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságban is. Így most már dönthetünk! Elnézést kérünk 

a pályázótól! Alternatív határozati javaslatot tartalmaz az anyag, az 1. pont Hetesi-Tőke Judit 

pályázatát támogatja, akit a szakmai bizottság nem támogatott, az alternatív határozati javaslat 

2. pontja pedig Ladányi Ibolya kinevezéséről szól.  

Felkérem a testület tagjait, hogy először az alternatív határozati javaslat 1. pontjáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 1 igen, 3 ellenszavazattal, 12 tartózkodás 

mellett nem támogatta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, hogy az alternatív határozati javaslat 2. pontjáról, Ladányi Ibolya 

kinevezéséről szavazzanak! Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal,  

1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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 ZMJVK 115/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási 

Intézmény munkahelyre 2017. július 01-től kezdődően határozatlan időre - a 

közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidő kikötésével - heti 20 óra 

részmunkaidőben háziorvosi ápoló munkakörbe kinevezi Ladányi Ibolyát, ezzel 

egyidejűleg 2017. július 1-től 2022. június 30-ig Ladányi Ibolyát bízza meg az 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései 

szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 44.500.- Ft-ban, magasabb 

vezetői pótlékát a 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklete 2.b.) pontja 

alapján a pótlékalap 200%-ában állapítja meg. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló 

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Sok sikert kívánunk, jó munkát, és köszönjük az eddigi együttműködést is! 

 

 

 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. II. félévi munkatervének 

jóváhagyása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Előzetesen rögzítettük, hogy mikor kerül sor a következő hónapokban közgyűlésekre. Egyet 

még jelzek képviselőtársaimnak, iktassák be a naptárakba, december 15-én fogjuk majd 

tartani a Zalaegerszegért díjakkal kapcsolatos hagyományos ünnepségünket, ezt majd a 

naptárjukba vezessék át! 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 116/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. II. félévi munkatervét a 1. 

számú mellékletnek megfelelően elfogadja.  

A közgyűlés 2017. június 16. és 2017. szeptember 13. között nyári szünetet tart. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. június 29. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A legfontosabb átvezetés arról szól, hogy a hivatal Építéshatósági Osztálya átköltözik a 

Széchenyi tér 3-5. szám alatti, az itteni Kvártélyház épületébe, ezért szükséges a módosítás. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 117/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti 

tartalommal 2017. július 15-i hatállyal elfogadja. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2017. június 23. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ez a szokásos féléves felülvizsgálat, alapvetően a jogszabályi változások átvezetése történik 

meg. Kérdezem főjegyző urat, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. Nem kíván szólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 118/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: 

SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2017. július 15-ei hatállyal: 

 

1.) Az SZMSZ Általános rendelkezések fejezetben a hivatal megnevezése,címadatai 

alfejezet (4) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(4) A hivatal illetékességi területe: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A 

kiemelt építésügyi hatósági feladatok tekintetében az illetékességi terület a 66/2015. (III.30.) 
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Korm. rendeletben meghatározott településekre is kiterjed. Az ingatlan vállalkozás-felügyeleti 

hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.02.) Korm. rendelet alapján az üzletszerű 

ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység tekintetében 

ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként illetékessége Zala megye területére terjed ki. A 

család- és a gyermekjóléti szolgálat tekintetében Zalaegerszeg város és a Nagypáli Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közigazgatási területe. (Kispáli, Nagypáli, 

Nemeshetés, Kisbucsa, Alsónemesapáti, Vasboldogasszony, Gősfa, Nemesapáti, Pethőhenye) 

Család- és Gyermekjóléti Központ tekintetében Zalaegerszeg járáshoz tartozó települések 

közigazgatási területe. 

 

(6) A hivatal telephelye:  Zalaegerszeg, Ady u. 15. 

         Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. 

 

2.) Az SZMSZ A Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos előírások fejezete az alábbiak 

szerint módosul: 

 - A 15. pontban az Éves költségvetési beszámolónál a felsorolásból törlésre kerül az 

alábbi szövegrész: 

költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás 

 - A 15. pont 5. alpont az alábbiak szerint módosul: 

 

5.   A beszámolókat az önkormányzatnak a 4. pont szerinti határidő lejártát követő 20 napon 

belül kell számítógépes feldolgozásra benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. 

 - A 15. pont 6. alpont utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 

 

         A zárszámadási rendelettervezet elkészítését megelőzően az intézményi számszaki 

beszámolók összeállításához szükséges, a beszámolók további mellékletét képező 

adatszolgáltatás űrlapjainak összhangját, a maradvány kimutatásának szabályszerűségét felül 

kell vizsgálni. 

 

- A 17. pont az alábbiak szerint módosul: 

 

17. 

 

Gazdasági szervezet 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala önálló jogi személyként működő 

költségvetési szerv, vezetője a Címzetes Főjegyző, ellátja a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának, valamint együttműködési 

megállapodás alapján az önkormányzati társulások és a nemzetiségi önkormányzat 

gazdasági feladatait. 

   Az általános pénzügyi-gazdasági feladatokat a Közgazdasági Osztály, az üzemeltetéssel, 

fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával és hasznosításával 

kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati Osztály, a Műszaki Osztály, a munkaerő és 

bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati Osztály és a Személyügyi 

szakreferensek látják el. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a szervezeti felépítésére és az 

egyes szervezeti egységek által ellátott feladatokra tekintettel a Hivatal gazdasági 
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szervezetét a Közgazdasági Osztály, az Önkormányzati Osztály és a Műszaki Osztály 

alkotják. 

 

3. A gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatait az Áht., valamint az Ávr. alapján – a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata, 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 

Szabályzata és az Ügyrend előírásait figyelembe véve az alábbiak: 

 

 éves költségvetés tervezése, előirányzatok módosítása, átcsoportosítása,  

 a költségvetési előirányzatok felhasználása, gazdálkodás végrehajtása:  

- üzemeltetés, fenntartás, működtetés 

- önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos feladatok 

- vagyongazdálkodással, vagyonüzemeltetetéssel kapcsolatos feladatok 

- vagyonvédelem 

 a finanszírozási feladatok: pénzkezelés, pénzellátás, 

 adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása, 

 a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a 

használatban lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítése, 

 a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az Önkormányzati Társulás tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátása. 

 

4.  A Hivatal Gazdasági Szervezetének ellátandó feladatait a vezetők és más dolgozók feladat- 

hatás- és jogkörét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendi  

szabályzatának melléklete tartalmazza. 

         

3.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

- A Humánigazgatási Osztály Alapfeladatok kezdetű táblázata az alábbi feladattal 

egészül ki: 

 

az önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló 

megállapodások elő- és elkészítése 

az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, 

368/2011.(XII. 31) 

Kormányrendelet, a mindenkori 

költségvetési rendelet, 

Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének 

8/2015. (III.13.) önkormányzati 

rendelete 

az önkormányzat által nyújtott 

támogatások és az 

államháztartáson kívüli forrás 

átvételének szabályairól 

 

- A Humánigazgatási Osztály Köznevelési feladatok kezdetű táblázatban az alábbi feladat 

törlésre kerül: 
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a zalaegerszegi szakképző intézményekben tanulóknak 

adható szakképzési ösztöndíj 

ZMJV Közgyűlésének 64/2009. 

(XII. 23.) önkormányzati 

rendelete 

 

- A Humánigazgatási Osztály Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti 

tevékenységgel összefüggő feladatok kezdetű táblázatban az alábbi feladat törésre kerül: 

 

szervezi a nemzeti ünnepek városi szintű rendezvényeit ZMJVK 18/1999. (VI. 18.) sz. 

önk. rend. 4. § (3) bek. b), (4) 

bek. 

 

- A Humánigazgatási Osztály Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, valamint 

egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok kezdetű táblázatban az alábbi feladatok 

törlésre kerülnek: 

elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként 

aktualizálja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város egészségtervét 

2015. évi CXXIII. tv. 

  

döntésre előkészíti az intézményvezetői hatáskörbe tartozó 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal (étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, idősek klubja, gondozóház, idősek otthona) 

kapcsolatos észrevételek elbírálását 

29/1993. (II.17.) Korm. rend. 

 

- A Humánigazgatási Osztály Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal,valamint 

egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok kezdetű táblázatban az alábbi szövegrész 

helyébe: 

 

bentlakásos szociális intézmény esetében előkészíti az 

érdekképviseleti fórum működéséről szóló szabályzatot 

1993. évi III. törvény 99.§ 

 

az alábbi szövegrész lép: 

 

közreműködik a bentlakásos szociális intézményben működő 

érdekképviseleti fórum munkájában 

1993. évi III. törvény 99. § 

 

- A Közgazdasági Osztály Számviteli csoport feladatait felsoroló táblázatban az alábbi 

feladatok törlésre kerülnek: 

 

Elvégzi az Európai Uniós projektekhez kapcsolódó számviteli 

feladatokat, együttműködve az e célra létrejött társulás 

munkaszervezetével 

4/2013.(I.11.) Korm. 

rend. 

A folyamatban lévő beruházások üzembe helyezéséhez számviteli 

információkat szolgáltat a Műszaki Osztály vagyongazdálkodási 

csoportja részére. 

2000. évi C tv. 165. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. 

rend. 

 

- A Közgazdasági Osztály Számviteli csoport feladatait felsoroló táblázatban az alábbi 

szövegrészek helyébe: 

 

Elkészíti a hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi 2000. évi C tv. 4-5. §. 
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Önkormányzat, valamint az önkormányzati társulások éves 

költségvetési beszámolóját, valamint az időszaki költségvetési 

jelentéseket és mérlegjelentéseket. 

4/2013.(I.11.) Korm. 

rendelet 8-14.§. 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rend. 149. 

§, 158. §, 170.§. 

Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettségeket (elszámolások, statisztikai jelentések). 

288/2009. (XII.15) Korm. 

rend. 

 

Vezeti a hivatal kezelésében lévő, valamint a társaságok részére 

üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását – 

az ingatlanok kivételével – , gondoskodik annak főkönyvvel való 

egyezőségéről.  Folyamatos egyeztetést végez a 

vagyonnyilvántartóval annak érdekében, hogy a főkönyvi, az 

analitikus és a kataszteri nyilvántartás összhangban legyen. 

2000. évi C tv. 165. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. 

rendelet 

Szervezi és irányítja az immateriális javak és tárgyi eszközök 

háromévente esedékes leltározását, közreműködik a leltárfelvétel 

és kiértékelés szabályszerű lebonyolításában. 

4/2013.(I.11.) Korm. 

rendelet 22 §. 

Kezeli a pénzügyi és számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó 

szigorú számadású nyomtatványokat, 

2000. évi C tv. 168. §.  

4/2013.(I.11.) Korm. 

rendelet 52.§. 

Gondoskodik a hitelek, kezességvállalások analitikus 

nyilvántartásáról, nyilvántartja a részesedéseket, valamint a 

befektetési és forgatási célú értékpapírokat. 

2000. évi C. tv. 165. § 

4/2013.(I.11.) Korm. 

rendelet 

az üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonelemekre vonatkozóan 

a vagyonkezelőktől begyűjti a leltárakat, 

az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. 

(I. 11.) Korm. rendelet 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

kiállítja a befejeződött beruházások és felújítások üzembe 

helyezési okmányát a Beruházási és tervezési csoport 

kezdeményezésére, 

az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

gondoskodik az ingatlanvagyon kataszter felfektetéséről, 

folyamatos és naprakész vezetéséről a hatályos jogszabályok 

szerint, a kezelők, üzemeltetők, beruházók, az önkormányzat 

intézményei, gazdasági társaságai, a hivatal szakosztályai, a 

Műszaki Osztály által szolgáltatott adatok és bizonylatok alapján, 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 1. § ZMJVK 4/2013. 

(II.8.) önk. rend. 

részt vesz az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) 

szerinti kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítésében 

(1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő 

ingatlanvagyonról), 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 5. § 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

elkészíti az 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti 

kimutatásokat (kimutatást), 

2011. évi CLXXXIX. 

törvény 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

 

az alábbi szövegrészek lépnek: 
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Elkészíti a hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint az önkormányzati társulások éves 

költségvetési beszámolóját, valamint az időszaki költségvetési 

jelentéseket és mérlegjelentéseket. 

2000. évi C tv. 4-5. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. 

rendelet II. fejezet 5,6,7 

pontja, 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rend. 158. §, 170.§. 

Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettségeket (elszámolások, OSAP 2237 negyedéves 2240 

éves beruházás statisztikai jelentések) 

288/2009. (XII.15) 

Korm.rend. 

 

Vezeti a hivatal kezelésében lévő, valamint a társaságok részére 

üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását 

,gondoskodik annak főkönyvvel való egyezőségéről.  Folyamatos 

egyeztetést végez  annak érdekében, hogy a főkönyvi, az analitikus 

és a kataszteri nyilvántartás összhangban legyen. 

2000. évi C tv. 165. §. 

4/2013.(I.11.) Korm. 

rendelet 30. § 

Szervezi és irányítja az immateriális javak és tárgyi eszközök 

háromévente esedékes leltározását, közreműködik a leltárfelvétel és 

kiértékelés szabályszerű lebonyolításában. 

4/2013.(I.11.) Korm. 

rendelet 22 §. 

2000. évi C tv. 69§ 

Kezeli a pénzügyi és számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó 

szigorú számadású nyomtatványokat, 

2000. évi C tv. 165§(1) 

(2)és (4) 

4/2013.(I.11.) Korm. 

rendelet 52.§.és 166-169§ 

Gondoskodik a hitelek, kezességvállalások analitikus 

nyilvántartásáról, nyilvántartja a részesedéseket, valamint a 

befektetési és forgatási célú értékpapírokat. 

2000. évi C. tv. 165. § (1) 

(2) és (4) 

 

az üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonelemekre vonatkozóan a 

vagyonkezelőktől begyűjti a leltárakat, 

 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

kiállítja a befejeződött beruházások és felújítások üzembe helyezési 

okmányát a Műszaki Osztálya kezdeményezésére, 

az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

gondoskodik az ingatlanvagyon kataszter folyamatos és naprakész 

vezetéséről a hatályos jogszabályok szerint, a kezelők, üzemeltetők, 

beruházók, az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, a 

hivatal szakosztályai, valamint a Földhivatal által szolgáltatott 

adatok és bizonylatok alapján 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 1. § ZMJVK 4/2013. 

(II.8.) önk. rend. 

elkészíti az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) 

szerinti kötelező statisztikai adatszolgáltatásokat (1616 Jelentés az 

önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról), 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 5. § 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 288/2009(XII.15) 

Korm. rend. 

elkészíti az 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti az önk.-ok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyonról a kimutatásokat (kimutatást), 

2011. évi CLXXXIX. 

törvény 110.§ 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 
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- A Közgazdasági Osztály Üzemgazdasági csoport feladatait felsoroló táblázat az 

alábbiak szerint módosul: 

 

Üzemgazdasági csoport:  

elkészíti a költségvetés, az időszaki 

beszámolók, valamint a zárszámadás 

tervezetét, a költségvetési előirányzatok 

évközi módosításait,  

2011. évi CXCV. tv. 4, 4/A, 5, 6, 6/C, 23-

24, 29, 29/A, 30, 34, 87, 91, 108. § 

368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 24-27, 33, 

35, 42-43, 43/A § 

1991. évi XX tv. 138-140 §,  

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet  

folyamatosan gondoskodik a szükséges üzemgazdasági elemzések, értékelések 

elkészítéséről,  

az önkormányzat szintjén szervezi és irányítja 

a költségvetés teljesítéséről szóló beszámolók 

készítését, az erre irányuló intézkedés alapján 

szolgáltatott anyagokból összeállítja az 

önkormányzati szintű költségvetési és annak 

teljesítéséről szóló előterjesztéseket, 

koordinálja az egyedi jelentések készítését,  

2011. évi CXCV. tv. 91. § 

368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 157, 162.§  

 

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.  

2011. évi CXCV. tv. 57-60. § 

368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 103-105/B 

§  

A feladatmutatók változása esetén gondoskodik a normatív állami támogatások 

lemondásának, illetve pótlólagos igénylésének elkészítéséről  

Az intézményektől (PH. és intézm.) begyűjti a 

vagyon változásaira vonatkozó adatokat és 

összeállítja a zárszámadáshoz kapcsolódó 

vagyonleltárt.  

2011. évi CXCV. tv. 91. § 

 

- A Közgazdasági Osztály Pénzügyi csoport feladatait felsoroló táblázatban az alábbi 

feladatok törlésre kerülnek: 

 

Elvégzi az Európai Uniós projekthez kapcsolódó pénzügyi 

feladatokat, együttműködve az e célra létrejött társulás 

munkaszervezetével 

2011. évi CXCV. tv. 6/C. §. 

Azon szociális és egyéb támogatások kifizetése esetében, 

amelyekhez központi forrás igényelhető, végzi ezen 

támogatások igénylését, 

262/2004. (IX. 23.) Korm. 

rend. 

1993. évi III. tv. 

62/2006. (III.27.) Korm. rend.  

Aktuális évi törvény a központi 

költségvetésről 
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- A Közgazdasági Osztály Pénzügyi csoport feladatait felsoroló táblázatban az alábbi 

szövegrész helyébe: 

 

Az illetékesek által utalványozott és érvényesített – a 

költségvetésben foglalt feladatok teljesítéséről kiállított – 

bizonylatokat ellenjegyzi és a kedvezményezett javára a 

pénzügyi teljesítést – határidőn belül – foganatosítja, 

368/2011.(XII.31) Korm. rend. 

52;53;54;55,56;§. 

 

az alábbi szövegrész lép: 

Az illetékesek által teljesítési igazolással ellátott – a 

költségvetésben foglalt feladatok teljesítéséről kiállított – 

bizonylatokat érkezteti és az utalványozást követően a 

kedvezményezett javára a pénzügyi teljesítést – határidőn 

belül – foganatosítja, 

368/2011.(XII.31) Korm. rend. 

52;53;54;55,56;§. 

 

- Az Építéshatósági Osztály feladatait felsoroló táblázat az alábbiak szerint módosul: 

 

Ellátja Zalaegerszegi járás területén /mint járás székhely 

település/ az első fokú építéshatósági feladatokat, 

2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) 21.§ (1) b) pontja, 

343/2006. (XII.23.) Korm. 

rendelet 1.§(1) 

 66/2015. (III.30..) Korm. 

rend. 

Eljárás fajták:  

Engedélyezési eljárások: összevont, építési, használatbavételi, 

fennmaradási, bontási engedélyezés, engedély hatályának 

meghosszabbítása, jogutódlás, országos építési 

követelményektől való eltérés, engedélyezése, kérelmek 

elbírálása során ezekkel kapcsolatos kötelezési és végrehajtási 

eljárások lefolytatása 

1997. évi LXXVIII. tv. 

34.§, 36.§ 47.§ 

2004. évi CXL. törvény 

(Ket.)  

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

rendelet 17-49.§ 

Tudomásul vételi eljárások: használatbavétel tudomásulvételi, 

jogutódlás, veszélyhelyzet esetén építés tudomásul vétele,  

Hatósági bizonyítvány kiállítása 

1997. évi LXXVIII. tv. 

34.§, 

2004. évi CXL. törvény 

(Ket.)  

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

rendelet 50-56.§ 

Építésügyi hatósági szolgáltatás  /ÉTDR/- szakmai nyilatkozat 

tétele 

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

rendelet 2.§, 3.§. 

Építésügyi engedélyezési eljárás keretében feladata:  

Benyújtott kérelmek tekintetében vizsgálja hatáskörét, 

illetékességét 

343/2006. (XII.23.) Korm. 

rendelet 1.§, Ket. 22.§. 

Elektronikus dokumentációs rendszer /ÉTDR/ használata az 

engedélyezés során – papír alapon érkező kérelmek 

digitalizálása (feltöltése ÉTDR rendszerbe), mellékelt építészeti 

műszaki tervdokumentációk adathordozón való benyújtása 

esetén ÉTDR rendszerbe való feltöltése 

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

rendelet 7.§ -9.§ 
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Szabálytalan, engedély nélküli építés feltárása esetén megkeresi 

az építésrendészeti eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező 

hatóságot. 

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

rendelet 19.§ 

Építési engedélyezési eljárás:  

tervezői jogosultság vizsgálata 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 18.§, 

266/2013.(VII. 11.) 

Korm.r. 

ügyfélkör megállapítása és az ügyfelek adatainak lehívása a 

Takarnet nyilvántartásból 

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

rendelet 4.§ és Ket. 15.§ 

függőhatályú döntésben építtetők és ügyfelek értesítése az 

eljárás megindításáról, ügyintézési határidőről, helyszíni 

szemléről, nyilatkozattételi lehetőségekről 

Ket. 71/A.§., 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 

10.§. Ket. 15.§. 

kérelmek és a mellékletüket képező építészeti- műszaki 

dokumentáció vizsgálata 

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

r., 8. melléklet253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rend. 

(OTÉK), helyi 

szabályozások/ZÉSZ, stb./ 

hiányos vagy hibás kérelem és műszaki tervdokumentáció 

esetén a kérelmező felszólítása hiánypótlásra,  

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

rendelet 11.§ 

a kérelem tartalmának komplex, anyagi jogi vizsgálata – az 

építési követelményeknek való megfelelőség szempontjából, 

helyi építési szabályzatoknak való megfelelés , településképi 

vélemény figyelembevétele 

1997. évi LXXVIII. tv. 

253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rend., 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rend., helyi 

építési szabályzatok  

Szakhatóságok bevonása az eljárásba ÉTDR-ben hozzáférés 

biztosítása 

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

rendelet 12.§. 5. 6. 

melléklet 

helyszíni szemle megtartása, helyszín vizsgálata 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 6.§, Ket. 39.§. 

az építéshatósági engedély megadásáról, vagy megtagadásáról 

határozat meghozatala - ÉTDR sablon használatával – ÉTDR 

felületre feltöltve, dokumentáció hozzácsatolásával 

1997. évi LXXVIII. tv. 

34.§ 

2004. évi CXL. tv. 71.§ 

72.§ 

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

rendelet 18.§ 

 

Használatbavételi engedélyezési eljárás:  

használatbavételi engedélyezés lefolytatásának esetkörei, 

elektronikus építési naplók ellenőrzése/v. papír alapú építési 

napló összesítő lapjának becsatolása 

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

rendelet 39.§ 

az engedélyezett építési munkák ellenőrzése, helyszíni szemle 

lefolytatása, engedélytől eltérés esetén. vagy nem teljes körű 

készültség esetén kötelezési eljárás lefolytatása 

1997. évi LXXVIII. tv. 

47.§ 

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

rendelet 16.§ 

használatbavételi engedély megadásáról, vagy megtagadásáról 

határozat meghozatala - ÉTDR sablon használatával – ÉTDR 

felületre feltöltve, dokumentáció hozzácsatolásával 

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

rendelet 40, 41.§, 2004. 

évi CXL. tv. 71.§ 72.§ 
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Fennmaradási engedélyezési eljárás:  

 (folyamata, mint építési engedélyezés) 

tényállás tisztázása, helyszíni szemle lefolytatása mellet a 

készültségi fok megállapítása és építés idejének rögzítése, 

szabályossá tétel 

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

rendelet 43. §, 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. 

rend.(OTÉK),  

 helyi építési szabályzatok 

fennmaradási engedély megadása esetén határozathozatal 

(egyben használatbavétel/továbbépítés) - ÉTDR sablon 

használatával – ÉTDR felületre feltöltve, bírság számítása, 

dokumentáció hozzácsatolásával, egyidejűleg építési bírság 

kiszabása, / esetleg szabályossá tételre való kötelezés/ 

Elutasítás esetén egyben bontásra kötelezés 

Étv. 49.§., 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 

44.§, 245/2006. (XII.5.) 

Korm. rend., helyi építési 

szabályzatok,  2004. évi 

CXL. tv. 71.§ 72.§ 

 

Bontási engedélyezési eljárás:  

Bontási engedélykérelmek elbírálása (folyamata, mint építési 

engedélyezés) 

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

rendelet 7, 8.§ és 45.-46.§ 

,  

Bontási engedély megadása-  ÉTDR sablon használatával – 

ÉTDR felületre feltöltve, dokumentáció csatolással 

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

rendelet 7, 8.§ és 47.-49. 

Engedély hatályának meghosszabbítása:  

Építési és bontási engedély esetén hatályának lejárta előtt 

hatósági ellenőrzést követően felhívás küldése, kérelemre 

vizsgálat és határozattal döntés 

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

rendelet 50.§ 

Engedély hatályának meghosszabbítása (és/vagy egyéb 

intézkedés) határozattal 

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

rendelet 52.§ 

Szabálytalanul végzett építési munka tudomásra jutását 

követően, építésrendészeti eljárásra az építésfelügyelet 

megkeresése 

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

rendelet,  Étv. 

Összevont engedélyezési eljárás:    

elvi keretengedélyezési szakasz – ügyféli kör megállapítása, 

szakhatósági kör megállapítása, érvényessége – döntés önálló 

jogorvoslattal nem támadható végzésben 

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

rendelet 24.§, Ket. 72.§ 

(2) 

Építési engedélyezési szakasz / mint építési engedélyezési 

eljárás/ 

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

rendelet 28.§,  

Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások:  

Jogutódlás tudomásul vétele – végzésben  312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 53.§ 

Használatbavétel tudomásul vétele – helyszíni szemle során 

tényállás tisztázása 

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

rendelet 54.§ 

hallgatással tudomásul veszi, tudomásul vétel mellett /hatósági 

bizonyítvány kiállítása/ kötelezi az ügyfelet az ingatlan-

nyilvántartási változási vázrajz OÉNY-be való feltöltésre, 

illetékes földhivatal megkeresése végzésben ingatlan-

nyilvántartás  átvezetéséhez 

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

rendelet 54.§ 

használatbavétel tudomásul vételét megtagadja, használatot 

megtiltja Ket szerinti határozat 

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

rendelet 54.§ 

2004. évi CXL. tv. 71.§ 
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72.§ 

Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység, vagy bontás 

tudomásul vétele hallgatással építési bírság nélkül, vagy 

elutasításáról határozattal dönt 

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

rendelet 55.§ 

2004. évi CXL. tv. 71.§ 

72.§ 

Hatósági bizonyítvány kiállítása - helyszíni szemle alapján – 

ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez /épület feltüntetés v. törlés/ 

1997. évi LXXVIII. tv. 

34.§  

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

rendelet 56.§ 

Ingatlan címének igazolása 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet, 345/2014. 

(XII.23.) Korm. rendelet  

 

- Az Adóosztály Adóelőírási csoport feladatait felsoroló táblázatban az alábbi 

szövegrészek helyébe: 

 

hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai 

alapján határozatot hoz, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.) 

2003. évi XCII. tv 105.§, 

105/A.§, 

120.§-129.§ 

határozattal az adó megfizetésére kötelezi az 

adótartozásért jogszabály alapján helyt állni köteles 

személy (eke)t, ha az adózó az esedékes adót nem fizette 

meg és azt tőle behajtani, nem lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2003. évi XCII. tv 35.§  

 

az alábbi szövegrészek lépnek: 

 

hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai 

alapján határozatot hoz, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.), 

1991. évi IL. tv.  

2003. évi XCII. tv 105.§, 

105/A.§, 

120.§-129.§, 2006. évi V. tv.  

2013. évi V. tv. 

határozattal az adó megfizetésére kötelezi az 

adótartozásért jogszabály alapján helyt állni köteles 

személyt, személyeket, ha az adózó az esedékes adót nem 

fizette meg és azt tőle behajtani, nem lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2003. évi XCII. tv 35.§  

 

- Az Adóosztály Adóeljárási csoport feladatait felsoroló táblázatban az alábbi 

szövegrészek helyébe: 

 

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

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)  

javaslatot tesz az adótartozásért jogszabály alapján helyt 

állni köteles személy(eke)t adófizetési kötelezésére, ha az 

adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle 

behajtani nem lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), 

r.) 

2003. évi XCII. tv 35.§  
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az alábbi szövegrészek lépnek: 

 

lefolytatja az ingatlanok helyszíni szemléjét, kiállítja az 

adó- és értékbizonyítványokat 

1990. évi XCIII. tv. 101.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)  

javaslatot tesz az adótartozásért jogszabály alapján helyt 

állni köteles személy, személyek, adófizetésre történő 

kötelezésére, ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg 

és azt tőle behajtani nem lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), 

r.) 

2003. évi XCII. tv 35.§  

 

- A Főépítészi Osztály feladatait felsoroló táblázatban az alábbi szövegrész helyébe: 

 

a területi főépítésszel, valamint az érintett 

önkormányzatok főépítészeivel együttműködve 

elősegíti az illetékességi területet érintő területrendezési 

és településszerkezeti tervek összhangjának 

kialakítását, 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

8. § a) pont, 11. § (2) bek. 

 

az alábbi szövegrész lép: 

 

az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatallal, valamint az érintett 

önkormányzatok főépítészeivel együttműködve 

elősegíti az illetékességi területet érintő területrendezési 

és településszerkezeti tervek összhangjának 

kialakítását, 

190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

8. § a) pont, 11. § (2) bek. 

 

- A Főépítészi Osztály feladatait felsoroló táblázat az alábbi feladatokkal egészül ki: 

  

közreműködik az arculati kézikönyv elkészítésében   

Előkészíti az önkormányzat településkép-védelemmel 

kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak 

érvényesülését éls gondoskodik az azzal összefüggő 

nyilvántartás vezetéséről 

190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 

10. § (1) bek. i) pont 

Évente egy alkalommal az arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel összefüggésben, az 

önkormányzat honlapján működtetett értékelő 

felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és 

ismerteti a képviselő-testülettel 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 

43/B §. (4) bek. 

 

- Az Ellenőrzési Osztály feladatait felsoroló táblázatban az alábbi szövegrészek helyébe: 

 

A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok. 

 

370/2011. (XII. 31.) 

Korm. r. 21. § (4) 

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.  

370/2011. (XII. 31.) 

Korm. r. 29. § (1)  
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az alábbi szövegrészek lépnek: 

 

A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok. 

 Helyi önkormányzat esetén a képviselő-testület is 

kezdeményezheti a tanácsadó tevékenység, illetve soron kívüli 

ellenőrzés végzését. 

 

370/2011. (XII. 31.) 

Korm. r. 21. § (4), 31. § 

(6) 

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. Helyi önkormányzat esetében a belső 

ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével 

módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.  

370/2011. (XII. 31.) 

Korm. r. 29. § (1), 31. § 

(5) 

 

 

- A Műszaki Osztály Beruházási és tervezési csoport feladatait felsoroló táblázatban az 

alábbi feladat törlésre kerül: 

 

gondoskodik az elkészült közmű üzembe helyezéséről, 

valamint vagyonkezelésbe adásáról, 

 

 

- A Műszaki Osztály Városüzemeltetési csoport feladatait felsoroló táblázatban az alábbi 

feladat törlésre kerül: 

 

ellátja a városban és a megye területén a kéményseprő-

ipari közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,  

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 

tevékenységről szóló 2015. évi 

CCXI. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai csoportjának feladatait felsoroló - 

Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó alábbi, önként vállalt szociális, 

gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket- megnevezésű táblázatban az alábbi támogatás 

törlésre kerül:  

energiatámogatás 1993. évi III. tv. 45. § (1) bek. a) 

pont 

ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 20. § 
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- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai csoportjának feladatait felsoroló - 

Döntésre előkészíti a polgármester, szakbizottság, ill. a jegyző hatáskörébe tartozó 

alábbi, kötelezően ellátandó szociális, gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket- 

megnevezésű táblázatban az alábbi szövegrész helyébe: 

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet  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 

az alábbi szövegrész lép: 

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet  1997. évi XXXI. tv. 67/A. §, 

149/1997. (IX.10.) Korm. rend. 

83/A. §, 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § (1) bekezdés i) 

pont 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai csoportjának feladatait felsoroló – A 

polgármester ill. a jegyző gondoskodik megnevezésű táblázatban az alábbia szövegrészek 

helyébe: 

gyámhatósági ügyekben a gondozási díj éves 

felülvizsgálatához környezettanulmányt 

készítéséről 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 118. § 

(2) 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 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. § 

 az alábbi szövegrészek lépnek: 

gyámhatósági ügyekben a gondozási díj fizetési 

kötelezettség nyilvántartásáról, az éves felülvizsgálathoz 

környezettanulmány készítéséről, a gondozási díj 

hátralék törléséről 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 

117. § (1) bek. b) pont, 118. § (2)-(3) 

bek. 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

folyósításáról, az Erzsébet utalvány kézbesítéséről 

63/2006. (III.27.) Korm.rend. 6. § (1) 

bek., 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 68. § (8) bek. 

a nyilvántartások vezetéséről 1993. évi III. tv 18. §, 18/B. §, 1997. 

évi XXXI. tv. 138. § (1) bek.,  

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

ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 14. § 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai csoportjának feladatait felsoroló – 

Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó alábbi, önként vállalt szociális, 

gyermekvédelmi és gyámhatósági ügyeket megnevezésű táblázat az alábbi támogatással 

egészül ki: 
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Gyógyászati segédeszköz támogatás 1993. évi  III. tv. 45. § (1) bek. 

ZMJVK 3/2015. (II.13.) ör. 19/A. § 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási csoport 

feladatait felsoroló táblázat az alábbi feladatokkal egészül ki: 

- igazolást állít ki lakóingatlan lefoglalásának 

bejelentéséről, illetve fogadja a végrehajtó közlését 

1994. évi LIII. tv.  138/C. § 

- igazolást állít ki az ingatlan kiürítésére irányuló 

kérelem előterjesztésének bejelentéséről, illetve fogadja 

a végrehajtó közlését 

1994. évi LIII. tv.  154/A. § (11) 

A talált személyazonosító igazolványt le kell adni a 

találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a 

találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul 

megküldi a találás helye szerint illetékes járási 

hivatalnak. 

414/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 38. § (1) 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási csoport 

feladatai felsoroló- Kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási ügyekben megnevezésű 

táblázatban az alábbi feladat törlésre kerül: 

- A kereskedelmi hatóság a fogyasztóvédelmi hatóság 

megkeresésére tájékoztatást ad az üzlet üzemeltetőjének 

a bejelentéseiről. 

2014. évi CII. törvény 7. § (5) 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási csoport 

feladatai felsoroló- Egyéb lakásgazdálkodási feladatként megnevezésű táblázatban az 

alábbi szövegrész helyébe: 

előkészíti a családok otthonteremtési támogatásával 

kapcsolatos ügyeket  

ZMJVK  /2016. (  ) önk. rendelet 

5. § (3) bek. 

az alábbi szövegrész lép: 

előkészíti a családok otthonteremtési támogatásával 

kapcsolatos ügyeket  

ZMJVK  15/2016. (V.20.) önk. 

rendelet 5. § (3) bek. 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási csoport feladatai 

felsoroló táblázatban az alábbi szövegrész helyébe: 

- jogszabály által előírt esetben hivatalból 

kezdeményezi az állampolgárság igazolását a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékes 

szervénél 

32/2014 (V.19) KIM rendelet 23 §  

 

az alábbi szövegrész lép: 

- jogszabály által előírt esetben hivatalból 

kezdeményezi az állampolgárság igazolását a 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal illetékes 

szervénél 

32/2014 (V.19) KIM rendelet 23 §  
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- A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási  csoport feladatai 

felsoroló- Személyi adat-és lakcímnyilvántartás megnevezésű táblázatban az alábbi 

szövegrész helyébe: 

Tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá 

arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

az adatokat. 

Info tv. 15. § (1) bek. 

az alábbi szövegrész lép: 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az 

érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése 

szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott 

adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes 

adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről. 

Info tv. 15. § (1) bek. 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási  csoport feladatai 

felsoroló- Személyi adat-és lakcímnyilvántartás megnevezésű táblázat az alábbi feladattal 

egészül ki:  

Ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásával kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe 

utalt feladatokat. 

1992. évi LXVI. törvény 

(Nytv.) 6. § (1) bek. 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási  csoport feladatai 

felsoroló- Személyi adat-és lakcímnyilvántartás megnevezésű táblázatban az alábbi 

feladatok törlésre kerülnek: 

Az illetékességi területén lévő címekről nyilvántartást 

vezet és az adatjavításokat és adatváltozásokat a 

vonatkozó döntés jogerőre emelkedésétől számított 8 

napon belül átvezeti a címnyilvántartáson. 

Nytv. vh. 6. § (1) bek., 7. § (1) 

bek. 

A központi szerv megkeresésére a területszervezési 

változásokról adatokat szolgáltat. 

Nytv. vh. 7. § (2) bek. 

 

- A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási  csoport feladatai 

felsoroló- Személyi adat-és lakcímnyilvántartás megnevezésű táblázatban az alábbi  

szövegrészek helyébe: 

A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben 

első fokon jár el az érintett polgár lakó- vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyző a vér-szerinti 

(titkos) örökbefogadás vagy a névadatok megváltozása 

Nytv. vh. 17. § (1) bek. a) pont 



 35. oldal / 105 

 

 
 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. június 15. 

 
 

esetén, továbbá a nyilvántartásba vétellel vagy a 

lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban. 

A 14 éven aluli érintett és az egészségügyi okból történő 

akadályoztatása esetén átveszi a polgár 

személyazonosító igazolvány iránti kérelmét, ellenőrzi a 

kérelmező jogosultságát és személyazonosságát, ellátja 

a kérelem továbbításával kapcsolatban hatáskörébe utalt 

hatósági feladatokat. 

1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 

7. § (2) bek. 

A személyes megjelenésében – egészségügyi okból – 

akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó 

személyazonosító igazolvány kiadására irányuló 

kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is 

előterjesztheti, aki közreműködő hatóságként jár el és a 

kérelmet a 23. § (1) bekezdésében meghatározott 

ellenőrzést követően haladéktalanul megküldi a 

kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. 

168/1999. (XI.24.) Korm. rend. 

(Korm. rend.) 15. § (3) bek. 

A talált személyazonosító igazolványt le kell adni a 

találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a 

találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul 

megküldi a találás helye szerint illetékes járási 

hivatalnak. 

Korm. rend. 33. § (1) bek. 

 

az alábbi szövegrészek lépnek: 

A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben 

első fokon jár el az érintett polgár lakó- vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyző a személyi 

azonosító visszavonása és törlése kivételével az adatok 

megváltozása esetén, továbbá a nyilvántartásba vétellel 

vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban  

 

Nytv. vh. 17. § (1) bek. a) pont 

A települési önkormányzat jegyzője a polgár 

egészségügyi okból történő akadályoztatása esetén 

átveszi a polgár személyazonosító igazolvány iránti 

kérelmét, ellenőrzi a kérelmező jogosultságát és 

személyazonosságát, ellátja a kérelem továbbításával 

kapcsolatban hatáskörébe utalt hatósági feladatokat. 

1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 

7. § (2) bek. 

A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - 

akadályozott az állandó személyazonosító igazolvány 

kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki 

közreműködő hatóságként jár el és a kérelmet a 22. § (1) 

bekezdésében meghatározott ellenőrzést követően 

haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint 

illetékes járási hivatalnak. A kérelemnyomtatványt a 

járási hivatal biztosítja. 

414/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 11. § (3) bek. 
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- A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási csoport feladatai 

felsoroló- Egyéb feladatok megnevezésű táblázatban az alábbi szövegrészek helyébe: 

A Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggeszti a 

hatósági hirdetményeket, a megkereső szerv felé igazolja 

a kifüggesztés időtartamát 

2001. évi CXVI. törvény 

16/2002. (II.18.) Korm. r. 2. § (2) 

bek. 

A termőföldre vonatkozó hirdetményeket közzéteszi az 

interneten 

16/2002. (II.18.) Korm. rendelet 

az alábbi szövegrész lép: 

A Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggeszti a 

hatósági hirdetményeket, a megkereső szerv felé igazolja 

a kifüggesztés időtartamát. A termőföldre vonatkozó 

hirdetményeket közzéteszi az interneten 

2010. évi LXXXVII. törvény 26. 

§ (2) bek. 

474/2013. (XII. 12.) Korm. 

rendelet 2-6.§, 11-13. § 

 

- A Személyügyi feladatok elnevezésű táblázat az alábbiak szerint módosul: 

 Személyügyi feladatok: 

kezeli és vezeti a hivatal köztisztviselői, munkavállalói, az 

Önkormányzat közalkalmazottja, az intézményvezetők, a 

tűzoltóparancsnok és a gazdasági társaságok vezetői személyi 

anyagát 

45/2012.(III.20.) Korm. 

rend. 9.. § 

elkészíti a kinevezésekről és a közszolgálati jogviszony 

megszűnéséről, illetve megszűntetéséről szóló okiratokat 

2011. évi CXCIX tv. 36-44. 

§; 228-228/A § 

Gondoskodik az üres státuszok betöltésére pályázat kiírásáról, 

közzétételéről 

2011. évi CXCIX tv. 45. § 

A kinevezéssel együtt a köztisztviselőt tájékoztatja:  

a) az irányadó munkarendről,  

b) a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő kezdő 

időpontjáról, valamint a soron következő fokozat elérésének 

várható időpontjáról,  

c) az egyéb juttatásokról és azok mértékéről,  

d) az illetmény átutalásának napjáról,  

e) a munkába lépés napjáról,  

f) a felmentési idő megállapításának szabályairól,  

g) a rendes szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről. 

2011. évi CXCIX tv. 43. § 

30/2012. (III- 07.) Korm. 

rend. 8. § 

Intézi a köztisztviselők összeférhetetlenségi ügyeivel 

kapcsolatos feladatokat.  

2011. évi CXCIX tv. 84-87. 

§; 231. § 

Ellátja a köztisztviselők, intézményvezetők, gazdasági 

társaságok vezetői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével 

kapcsolatos feladatokat 

2007. évi CLII. tv. 

Átsorolja a köztisztviselőket az új végzettségének megfelelően, 

ha feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget 

szerezett  

2011. évi CXCIX tv. 48. § 

Elkészíti a jubileumi jutalom megállapításáról szóló 

munkáltatói intézkedéseket 

2011. évi CXCIX tv. 150. §, 

1992. évi XXXIII. tv. 78. § 

Végzi a gazdasági társaságok vezetőinek megbízásával, a 

vezetői megbízás visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

2013. évi V. tv. 3. könyv 
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Intézi a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével 

kapcsolatos ügyeket, biztosítja azok törvényben meghatározott 

feltételeit 

2011. évi CXCIX tv  80-81. 

§; 230. § 

Gondoskodik a közszolgálati alapnyilvántartás naprakész 

vezetéséről. 

2011. évi CXCIX tv. 134. §; 

45/2012. (III.20.) Korm. 

rend. 

Ellátja köztisztviselők közigazgatási szakvizsga 

kötelezettségével kapcsolatos feladatokat 

35/1998. (II.27.) Korm. 

rendelet 

Ellátja a köztisztviselők közigazgatási és ügykezelői alapvizsga 

kötelezettségével kapcsolatos feladatokat 

174/2011. (VIII.31.) Korm. 

rend. 

Biztosítja a köztisztviselőknek a jogszabályban  meghatározott 

továbbképzésben való részvételét az éves továbbképzési tervvel 

összhangban, 

273/2012 (IX.18.) Korm. 

rendelet 

Helyi éves továbbképzési tervet készít a rendeletben 

meghatározott éves továbbképzési terv elfogadását követő 30 

napon belül 

273/2012. (IX.18.) Korm. 

rend. 8. § 

Részt vesz a köztisztviselők munkateljesítményének 

értékelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában 

2011. évi CXCIX tv. 130. § 

10/2013. (VI.30.) KIM rend. 

Előkészíti a jutalmazást, a céljutalmazást 2011. évi CXCIX tv. 154. § 

A köztisztviselő igényeinek megismerése után, a tárgyévben 

február végéig elkészített szabadságolási terv elkészítéséhez 

adatokat szolgáltat és szakmai segítséget nyújt a szervezeti 

egységek vezetői részére 

2011. évi CXCIX tv. 103. § 

Nyilvántartja a köztisztviselők szabadságának kiadásával, 

egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatokat 

2011. évi CXCIX tv. 103-

107. § 

Ellátja a köztisztviselők, munkavállalók illetményének 

megállapításával, illetve annak változásával kapcsolatos 

feladatokat 

2011. évi CXCIX tv. 

A Kttv. és a Közszolgálati Szabályzat alapján felel a cafeteria-

rendszer működéséért 

2011. évi CXCIX tv. 151. § 

Előkészíti a nyugdíjazásokat 2011. évi CXCIX tv.  60. § 

1997. évi LXXXI. tv 

A szociális bizottságok bevonásával - köteles intézkedni a 

szociális támogatások körültekintő felhasználásának 

biztosítására, a nyugállományú köztisztviselők szociális 

helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az 

igényjogosultság megállapítására és a támogatások 

folyósítására 

2011. évi CXCIX tv. 152. § 

A közszolgálati jogviszony létesítésekor összeállítja a 

köztisztviselő személyi anyagát, s azt a jogszabályban 

meghatározottak szerint kezeli.  

45/2012. (III.20.) Korm. 

rend. 

A szakosztályokkal együtt gondoskodik az intézményvezetői 

állások pályázat útján történő betöltésének biztosításáról, a 

pályázati eljárások lefolytatásáról. 

Elkészíti az intézményvezetők magasabb vezetői megbízásait, 

kezeli azok személyi anyagát, végzi a velük kapcsolatos 

személyzeti feladatokat. 

1992. évi XXXIII. törvény 

23. § (2) 

1992. évi XXXIII. törvény 

23. § 
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Megküldi a jelentkezési lapot - legalább 60 nappal a választott 

vizsgaidőszakot megelőzően - a vizsgáztatásra jogosult szerv 

részére 

174/2011 (VIII.31.) Korm. 

rend. 

35/1998. Korm. rendelet 

A köztisztviselő kérelmére a gyermeke gondozása céljából, ill. 

betegsége esetén annak tartalmára fizetés nélküli szabadságot 

biztosít 

2011. évi CXCIX tv. 110-

114. § 

Kezeli a polgármester, az alpolgármesterek személyi anyagát, 

továbbá ellátja foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos 

ügyviteli feladatokat. 

2011. évi CXCIX tv. 225/J § 

 
4.) Az SZMSZ 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

4. számú melléklet 

 

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE  

  

A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, (a továbbiakban Áht.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) alapján a 

következők szerint határozom meg. 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban Hivatal) 

vezetője, a címzetes főjegyző (a továbbiakban jegyző) a Polgármesteri Hivatal működésének 

folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a Hivatal 

szervezetének belső kontrollrendszerét. A belső kontrollok kialakítása során a jegyző figyelembe veszi 

az államháztartásért felelős miniszter által közzétett, az államháztartási belső kontroll standardokra 

vonatkozó irányelvet. 

A Hivatal belső kontrollrendszere tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, 

melyek alapján a Polgármesteri Hivatal érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, 

létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás 

követelményeit. 

A jegyző a belső kontrollrendszer fejlesztése során az államháztartási külső ellenőrzést és belső 

ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat szem előtt tartja. 

A Hivatal belső kontrollrendszere a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése 

érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a Hivatal megvalósítsa a 

következő fő célokat: 

a) a Polgármesteri Hivatalban a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, 

gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 

b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 

c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. 

A Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszeréért a jegyző felelős, aki köteles - a szervezet minden 

szintjén érvényesülő - megfelelő 

a) kontrollkörnyezetet, 

b) integrált kockázatkezelési rendszert, 

c) kontrolltevékenységeket, 

d) információs és kommunikációs rendszert, 

e) nyomon követési rendszert (monitoring) kialakítani, működtetni és fejleszteni. 
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNEK ELEMEI 

 

1. Kontrollkörnyezet 

 

A Hivatal jegyzője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben 

a) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak; 

b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok; 

c) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén; 

d) átlátható a humánerőforrás-kezelés.  

 e) biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. 

A kontrollkörnyezet a vezetésnek a szervezeten belüli kontroll fontosságának elismerésére vonatkozó 

viselkedése és intézkedéseinek összessége. A kontrollkörnyezet biztosítja a belső kontrollrendszer 

elsődleges céljainak eléréséhez szükséges szabályozást és szerkezeti keretet. A kontrollkörnyezet a 

következő elemekből áll: 

 Tisztesség és etikai értékek;  

 A vezetés filozófiája és munkastílusa;  

 Szervezeti felépítés;  

 Hatáskör- és feladat-megosztás;  

 Az emberi erőforrás-kezelés irányelvei és gyakorlata; 

 Az alkalmazottak szakértelme.  

 

1.1. Célok és szervezeti felépítés  

A megfogalmazott stratégiai célkitűzéseket valamennyi köztisztviselő számára elérhetővé kell tenni, 

gondoskodni kell azok teljes körű megismeréséről, továbbá összehangolt végrehajtásáról.  

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének táblázatba foglalt megjelenítését az SZMSZ 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

1.2. Belső szabályozás 

A Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájukat a jogszabályokban foglalt követelmények, a stratégiai 

célok teljesítése érdekében a vezetés által kiadott belső szabályzatok alapján végzik. A vezetésnek 

gondoskodnia kell arról, hogy az általános és speciális követelményeket, magatartás-szabályokat leíró 

szabályzatokat minden munkatárs igazolhatóan megismerje. Az egyénre szabott feladatokat a 

munkaköri leírások, valamint az Ügyrendben foglalt írásbeli megbízások tartalmazzák. A 

Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak, jegyzői és polgármesteri utasításainak jegyzékét az 

SZMSZ e mellékletének 4/2. számú melléklete sorolja fel, elérésük az informatikai rendszerben a 

SZABREND/belső szabályzatok útvonalon lehetséges. 

 

1.3. A működési folyamatok során felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése 

A Hivatal vezetésének gondoskodnia kell a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének 

megakadályozásáról, előfordulásának mérsékléséről, mivel ezen események a Hivatal számára kárt 

okozhatnak, és veszélyeztetik a célok elérését. Ennek megakadályozása érdekében a működési 

folyamatok tekintetében részletes, a szervezeti integritást sértő események kezelésére eljárásrendet 

kell készíteni és biztosítani kell annak gyakorlati alkalmazását. A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje a SZABREND/belső szabályzatok 

között megtekinthető (jelenleg még a Szabálytalanság kezelés eljárásrendje érvényes). 

 

1.4. Ellenőrzési nyomvonal 

A jegyző elkészíti és rendszeresen aktualizálja a Hivatal ellenőrzési nyomvonalát, amely a Hivatal 

működési folyamatainak táblázatba foglalt leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és 

információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok 

nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési nyomvonal célja, hogy egy adott működési 
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folyamatra vonatkozóan áttekintést adjon a vezetőknek, a belső és a külső ellenőröknek és a 

folyamatban résztvevő munkatársaknak arról, hogy  

 mi az adott tevékenységek tartalma,  

 mi a feladatellátás jogszabályi vagy egyéb alapja,  

 milyen dokumentumok szolgálnak alapul a nyomvonal kialakításához, 

 kik a felelősek a feladatellátásért, 

 hol kell kontrollokat beépíteni a folyamatba, 

 ki jogosult a feladatellátás ellenőrzésére, 

 milyen módon kell az ellenőrzést elvégezni. 

A Hivatal Ellenőrzési nyomvonal szabályzata a Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai között 

olvasható. 

 

1.5. Humán-erőforrás kezelése 

A Polgármesteri Hivatal hatékony működése érdekében elengedhetetlen a szervezeti célok eléréséhez 

szükséges humán-erőforrás rendelkezésre állása. Az alkalmazottakkal szemben támasztott 

követelmények teljesítése érdekében a munkájukat segítő továbbképzésen való részvételt biztosítani 

kell. A hivatal és a szervezeti egységek vezetésének megfelelő információkkal kell rendelkeznie az 

adott munkakör ellátásához szükséges követelményekkel és a munka színvonalának javítását szolgáló 

képzési, továbbképzési lehetőségekkel. Ezek alapján kell meghatározni az adott munkakört betöltő 

dolgozóra vonatkozó, a dolgozóval is egyeztetett egyéni képzési tervet, biztosítva a megvalósításhoz 

szükséges feltételeket is.  

 

1.6. Etikai értékek és integritás  

Az önkormányzat közérdeket szolgáló jellege és társadalmi jelentősége miatt a köztisztviselőkkel 

szembeni erkölcsi elvárások általában meghaladják az adott társadalmi berendezkedésben érvényesülő 

általános követelményszintet. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény általánosságban 

meghatározza a hivatal dolgozóival szemben támasztott főbb etikai követelményeket. A helyi 

viszonyokra adaptált, speciális követelményekkel kiegészített etikai szabályrendszer megfogalmazása 

- amellyel a hivatal személyi állománya is azonosulni tud-, és alkalmazása hozzájárulhat a 

köztisztviselői kar pozitívabb megítéléséhez. A jegyző felelőssége olyan belső kontrollrendszer 

kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás 

érvényesítésének biztosítására. 

A Hivatal Etikai, Közszolgálati és Munkavállalókra vonatkozó szabályzatai a Polgármesteri Hivatal 

Belső szabályzatai között ismerhetők meg. 

 

2. Integrált kockázatkezelési rendszer 

 

A Hivatal jegyzője a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez, és integrált 

kockázatkezelési rendszert működtet. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a 

Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat. A 

kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges 

intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját. A Hivatal 

szervezetének működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési 

módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.  

A kockázatkezelés mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a 

végrehajtás alapvető része, a szervezet feladatellátását támogató belső folyamat. A vezetőknek külön 

figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beágyazzák, és a hivatal 

minden dolgozója megértse a kockázatkezelés lényegét. Gondoskodni kell arról is, hogy a 

kockázatkezelési intézkedések folyamatos nyomon követése megvalósuljon. 

A Hivatal Integrált Kockázatkezelési szabályzata a Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai között 

található, (jelenleg még a Kockázatkezelési szabályzat hatályos) míg a működési folyamatok 

kockázatkezelési nyilvántartását az Ellenőrzési nyomvonalak szabályzat táblarendszerének utolsó 
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oszlopa mutatja be. A hivatali döntések előkészítéséhez kapcsolódó kockázatelemzéshez útmutatást az 

(Integrált) Kockázatkezelési szabályzat tartalmaz.  

 

3. Kontrolltevékenységek 

 

A Hivatal jegyzője a Hivatalon belül olyan kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a 

kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet 

integritását. 

A Hivatal jegyzője a Hivatal belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az 

alábbiakat szabályozza: 

a) engedélyezési, jóváhagyási  és kontrolleljárások, 

b) dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, 

c) beszámolási eljárások.  

 

3.1. Kontroll-stratégia és módszer 

A Hivatal szervezett és hatékony működését a mindenkori középtávú stratégiában meghatározott célok 

kitűzése és azok végrehajtása biztosítja, mely szerint:  

a) a Hivatal köztisztviselői állományát orientálni kell a kockázatok és várható hatásuk időben való 

jelzésére, amikor még megelőző módon lehet az intézkedéseket, döntéseket meghozni; 

b) a kockázatok kialakított kezelési gyakorlatát a dolgozókkal el kell fogadtatni, a 

kockázatkezelésben való részvételre kell ösztönözni; 

c) megfelelő kockázatkezeléssel a vezetés kockázatkezelési tevékenységéről szóló jelentést 

körültekintően, teljes körűen és megbízhatóan kell elkészíteni. 

 

3.2. Kontrollok alkalmazása céljuk szerint 

A Hivatal működési kockázatainak mérséklésére, megszüntetésére olyan kontrollok folyamatokba, 

rendszerekbe való beépítése indokolt, amelyek hatékonyan képesek jelezni, megelőzni a kockázat 

előfordulását vagy bekövetkezése esetén hatását mérsékelni, illetve azt meg is szüntetni. A kockázat 

jellegétől, tartalmától függően a kockázatkezelési nyilvántartás határozza meg, hogy céljaik szerint 

milyen kontrollt kell adott kockázat esetében alkalmazni. 

 

A kontrollok általános céljaik alapján lehetnek: 

a/ Megelőző (preventív) kontroll, amely alapvető célja, hogy hibás lépések, nem előírásszerű 

teljesítések esetén akadályozza meg a folyamat továbbvitelét, s így előzze meg a nagyobb hibák 

bekövetkezésének lehetőségét. Ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalást megelőző pénzügyi 

ellenjegyzés, amikor a költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a 

szerződéskötésekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó kifizetésekre, illetve a jogosulatlanul 

kifizetett összegek visszaszerzésére vonatkozó pénzügyi döntéseket csak az előzetes pénzügyi 

engedélyezést végző pénzügyi „ellenőr” jóváhagyása alapján lehet végrehajtani. Szakmai téren a 

technológiai rendben dolgozó munkatársak revíziós tevékenysége sorolható ide, melynek 

keretében az előző munkafázis szabályszerűségének ellenőrzése nélkül nem lehet a folyamatban 

továbbhaladni. 

b/ Helyrehozó (korrekciós) kontroll, amely kialakításának célja a már bekövetkezett, nem 

kívánatos esemény következményeinek kijavítása. Ezek biztosítékként is szolgálhatnak az 

elszenvedett veszteségek, károk bizonyos mértékű visszaszerzésére a pénzeszközök vagy 

szolgáltatási képesség terén. 

c/ Iránymutató (direktív) kontroll, amely a szervezet számára egy kiemelten fontos, negatív hatású 

cselekmény, esemény, kockázat elkerülésének lehetőségeire hívja fel a figyelmet, és így még 

időben lehetőséget ad a vezetésnek a reagálásra, a várható negatív hatást megelőző, vagy mérséklő 

intézkedés meghozatalára, a hibás gyakorlat ismétlődésének megakadályozására. Pl.: 

jogszabályváltozás során új eljárásrend kialakítása indokolt, és erről új, korábbi eljárási 

szabályokat módosító szabályzat, utasítás hatályba léptetésével hívják fel a dolgozók figyelmét. 
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d/ Feltáró (detektív) kontroll, amely a már bekövetkezett hibákat tárja fel, rámutatva a hiba, 

hiányosság előfordulásának tényén kívül, a szervezetre gyakorolt, már bekövetkezett hatására is. 

Utólagos jellege ellenére visszatartó ereje érvényesül.  

 

Az adott működési folyamatokban a negatív események, a működést hátrányosan befolyásoló 

tényezők bekövetkezése tekintetében az érintett szervezeti egység vezetője dönt a konkrét 

intézkedések megtételéről a feladat- és hatáskörök figyelembe vételével. 

 

3.3. Folyamatok kontrollja 

A kontrolltevékenységek azokat az irányelveket és eljárásokat jelentik, amelyek elősegítik a vezetői 

utasítások végrehajtását, illetve a szervezet célkitűzései megvalósításával járó kockázatok kezeléséhez 

szükséges intézkedések megtételét. A kontrollok nem egyszeri aktusai, eseményei a szerv vezetésének, 

hanem tevékenységek együtteseként folyamatosan működnek és fejtik ki hatásukat.  

A kontrollokat a vezetők, illetve munkatársak működtetik, ők felelnek a kontroll célkitűzések 

kialakításáért, a működtetés megszervezéséért és folyamatos végrehajtásukért, a kontrollok 

figyelemmel kiséréséért és értékeléséért. 

A kontroll-tevékenységek módszerük szerint a következők lehetnek:  

 felügyeleti ellenőrzés – a vezetők által végzett felügyelet és felülvizsgálat,  

 szervezeti kontrollok – a szervezet struktúrájából eredő ellenőrzési pontok vagy folyamatok, 

pl. a feladatkörök szétválasztása és a felelősségi körök világos meghatározása;  

 jóváhagyási kontrollok – a jóváhagyást megalapozó előkészítések megtörténtének 

dokumentációs ellenőrzése, illetve a megfelelő szintű jóváhagyás elmaradásának kiszűrése; 

 működési kontrollok – a feladatok teljes körű és szabályszerű végrehajtásának biztosítása. 

  hozzáférési kontrollok – mind fizikai ellenőrzés, pl. biztonsági és logikai ellenőrzési pontok, 

mind a számítógépes iratok jelszavas védelme;  

 a működési folytonosság megszakításának kontrollja – a működés fenntartásának 

biztosítására, amennyiben nem várt külső események következnek be (például katasztrófa 

esetére helyreállítási terv, feladatok átadásának rendje, tűzvédelem),  

 dokumentációs kontrollok a dokumentációs rend kialakításával, és valamennyi folyamat 

tartalmának, a felhasznált, illetve keletkezett dokumentumok útját előíró követelmények 

betartását megfelelően nyomon követő iratok kezelését, szükség szerinti visszakeresésének 

lehetőségét jelentik.  

A kontrollokat – a folyamat összetettsége és jelentősége függvényében – folyamatba épített, előzetes, 

utólagos és vezetői ellenőrzés keretében alkalmazzuk, melyek dokumentálási követelményének 

meghatározására egyrészt a Hivatal Ügyrendjében, másrészt az ellenőrzési nyomvonalban került sor.  

Az alkalmazandó kontroll módszerének megválasztásánál figyelembe kell venni az erőforrás-igényt 

(emberi, eszköz, költség, stb.), mely nem haladhatja meg az alkalmazásukkal elért haszon, vagy az 

általuk elkerült kár nagyságát. 

 

3. 4. Négy szem elve 

A közösségi és hazai – belső ellenőrzéssel foglalkozó – jogszabályok által is javasolt kontroll-

mechanizmus a „négy szem elve”, ami az irat, pénzügyi dokumentumok, beszámolók, jelentések, 

állásfoglalások tekintetében minimum két ember általi áttekintési kötelezettsége.  

Ez a típusú ellenőrzés a folyamatba épített ellenőrzés keretében valósul meg. Bármely végrehajtási és 

pénzügyi művelet befejezését megelőzően az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik 

személy teljes körűen, dokumentáltan felülvizsgálja. Az ellenőrzés dokumentálása történhet 

ellenőrzési listák alkalmazásával, illetve a szolgálati út és kiadmányozási szabályok betartásának 

kötelezettségével.   

 

3.5. Informatikai rendszerek biztonsága 

 A Hivatal működési stratégiájának és feladatai megvalósulásának elősegítése érdekében folyamatait 

informatikai eszközök használatával teszi hatékonyabbá, gazdaságosabbá. Az informatikai eszközök 
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egyre szélesebb körű használata azonban új, eddig nem tapasztalt, változó és mindig megújuló 

kockázatot is jelent. 

 A kockázati tényezők hatékony kezelése érdekében ZMJV Polgármesteri Hivatala informatikai 

rendszeréhez történő hozzáférés szabályozásáról és ellenőrzésének rendjéről szóló jegyzői utasítás – 

amely a Hivatal belső szabályzatai között olvasható- egységes keretszabályokat, értelmezéseket, 

iránymutatást ad az informatikai eszközök felhasználói számára, rögzítve azokat a szabályokat, 

melyeket a munkakörükhöz rendelt adatok kezelése során követniük kell. A 2016. év során 3 új 

informatikai biztonságot szolgáló szabályzat is hatályossá vált, az Informatikai Biztonsági Szabályzat, 

a Felhasználói Biztonsági Szabályzat és az Informatikai Kockázatelemzési Szabályzat, amelyek a 

hivatali Szabrend/belső szabályzatok között olvashatók. 

 

3.6. A folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés 

A folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a Hivatal 

jegyzője felelős, aki köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a 

szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását a Hivatal valamennyi működési folyamatában: 

A kontrolltevékenységeknek biztosítaniuk kell:  

a) a döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a 

kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a 

szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú 

megalapozottságát, 

c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

d) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és 

beszámolás) kontrollját. 

Az előző bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését meg  kell 

oldani. 

A kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés szabályait a mindenkori államháztartási törvény 

és végrehajtási rendelete, továbbá a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

szabályzata alapján, a Polgármesteri Hivatal Pénzgazdálkodás rendjéről szóló szabályzata határozza 

meg. Ez utóbbi a Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai között található. A kötelezettségvállalásra, 

érvényesítésre, utalványozásra és ellenjegyzésre, teljesítés igazolására jogosultak jegyzékét a Hivatal 

Pénzgazdálkodási szabályzatának mellékletei tartalmazzák. A Hivatal Közgazdasági Osztályának 

Pénzügyi Csoportja a kötelezettségvállalásokról az OrganP rendszerében folyamatos és naprakész 

nyilvántartást vezet, melynek szabályozását a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

3.7. A kontrolltevékenység működése    

1. A működési folyamatok előzetes ellenőrzése megelőzi valamely esemény megtörténtét, az 

utasítások kiadását, a hozott döntés végrehajtását, mellyel biztosított a lehetőség a döntés vagy 

rendelkezés esetleges pontosítására, felülvizsgálatára, a hibák megelőzésére.  

2. Az utólagos ellenőrzés az esemény, cselekmény, a folyamat lezárulása, befejezése után történik 

meg.   

A fent jelzett ellenőrzéseket vezetők és egyéb horizontális szintű munkatársak (pl. négy szem elve) 

egyaránt végezhetik.  

Az előzőek szerinti ellenőrzések megtörténtét az ellenőrzést végző - a nyomon követhetőség 

biztosítása érdekében - kézjegyével és dátummal igazolja az ellenőrzött okmányon.  

Az ellenőrzési jogosítványokra, az utasítási jogok gyakorlására és a beszámoltatásra a Polgármesteri 

Hivatal Ügyrendje tartalmaz rendelkezéseket, amely a Polgármesteri Hivatal informatikai 

rendszerében található meg a SZABREND/Ügyrend elérhetőségi útvonalon. ZMJV 

Önkormányzatának Költségvetése tervezési és zárszámadása elkészítési rendjének szabályozása 

szintén a Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai között jelenik meg. 

A gazdasági események elszámolásának ellenőrzése a folyamatba épített és vezetői ellenőrzésen kívül, 

a könyvvizsgáló, a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága és a belső ellenőrzés kontroll tevékenységét 
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foglalja magában, melyek külső szabályozását elsősorban a Mötv., Áht., Bkr. biztosítják, a belső 

szabályzatok - Közgyűlés SZMSZ-e és a Hivatal SZMSZ-e - mellett. 

 

A vezetői ellenőrzést a szervezeti egységek vezetői a vezetésük vagy felügyeletük alá tartozó teljes 

tevékenységre vonatkozóan – az SZMSZ-ben és az Ügyrendben meghatározottak szerint – kötelesek 

megszervezni.  

 A vezetői ellenőrzési tevékenység keretében kerül sor a szerv valamennyi tevékenységének 

folyamatos, ütemezett ellenőrzésére, különös tekintettel a szakmai munka szabályszerűségére, 

megfelelősségére, a belső rendelkezések megtartására, az ellenőrzés tapasztalatainak 

hasznosulására, valamint a belső kontroll elemek működésének értékelésére, 

  vezetői ellenőrzés a vezetők által személyesen, vagy megbízásuk alapján gyakorolt irányítási 

tevékenység, melynek keretében a kiadott intézkedések végrehajtásának ellenőrzése valósul 

meg. A Hivatal valamennyi vezetője köteles az irányítása alá tartozó működési folyamatokat 

ellenőrizni. A vezetői ellenőrzés szintjei és funkciói a következők: 

 a felső szintű vezetők ellenőrzési feladatkörébe a meghatározó, magas kockázattal járó 

döntések előkészítése, végrehajtása tartozik,  

 a közép és alsó szintű vezetői tevékenységet pedig úgy kell megszervezni, hogy azok a 

végrehajtás zavarait helyben tudják feltárni és kijavítani.  

 a vezetői ellenőrzést a vezető általi eseti vagy munkakörből adódó megbízás alapján 

átruházott jogkörben is el lehet végezni. 

A vezetői ellenőrzés eszközei: 

a/ Az információk elemzése, értékelése: a belső és külső információk elemzése, ellenőrzése alapján a 

vezetők megszerzik a szükséges információkat a célok, feladatok teljesítéséről.  

b/ beszámoltatás: lehet rendszeres vagy alkalomszerű, történhet értekezlet, megbeszélés keretében, 

személyes beszámoltatással vagy írásbeli jelentéssel. Lényege, hogy a különböző szintű vezetők az 

alacsonyabb szintű vezetőktől és beosztottaktól szerzett tájékoztatások alapján egyrészt a kiadott 

intézkedések állásáról, másrészt a végrehajtás problémáiról, a beavatkozás szükségességéről 

áttekintést szereznek, illetve intézkedni tudjanak. Célszerű emlékeztetőt, jegyzőkönyvet felvenni a 

beszámolásról, hogy az intézkedések később számon kérhetőek legyenek. A Hivatal Ügyrendjében 

szabályozták a beszámoltatás részletes körülményeit. 

c/ kiadmányozási jogkör: a képviseleti, engedélyezési, utalványozási, ellenjegyzési, vagy láttamozási 

joggal felruházott vezető az általa aláírt iratot ellenőrzi a tekintetben, hogy azok tartalmilag-formailag 

megfelelnek-e a követelményeknek. A jogkör magában foglalja a kimenő iratok jóváhagyó aláírását, a 

bejövő iratok szétosztási jogosultságát, az utalványozás, engedélyezés, kötelezettségvállalás 

jogosultságát. A Hivatal Ügyrendjében szabályozták a kiadmányozás részletes feltételeit. 

d/ közvetlen helyszíni ellenőrzés: közvetlen ismeretszerzés a szervezeti egységeknél a feladatok 

állásáról, a kiadott intézkedések végrehajtásáról. 

e/ munkaköri ellenőrzés:  a vezető előre nem jelzett időpontban, váratlanul kapcsolódik be a munka 

folyamatába. Szúrópróbaszerűen vizsgálja, hogy a munkatársak tevékenysége összhangban van-e az 

előírásokkal. 

f/ eredményellenőrzés: a vezető egy meghatározott időpontra vonatkozóan megvonja a felügyelete alá 

tartozó vezető tevékenységének mérlegét és megállapítja, hogy sikerült-e elérni a kitűzött célt. 

 

A jegyző vagy a szervezeti egység vezetője az általa végzett ellenőrzésről – annak indokoltsága esetén 

- jegyzőkönyvet készít, mely a szervezeti integritást sértő esemény felfedésekor a Szervezeti 

integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló/ Szabálytalanságok kezelése című 

szabályozásban meghatározott tartalommal kerül felvételre, illetve az ellenőrzés kapcsán megállapított 

kockázatoknak, hiányosságoknak a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések 

nyilvántartásában/szabálytalansági nyilvántartásában való rögzítéséről gondoskodik az integritás 

tanácsadó/ szabálytalanságfelelős útján. 

Az integritást sértő események kezelésének tapasztalatait a jegyző szükség szerint, de legalább évente 

egyszer értékeli.  
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Ha a vizsgálat során megállapított hiányosságok súlya, természete azt megkívánja, vagy a vizsgálatot 

végző szervezeti egység vezetője ill. a jegyző elrendeli, akkor a hiányosságok megszüntetéséről 

utóellenőrzés során kell meggyőződni.  

 

3.8. Feladatvégzés folytonossága 

A Polgármesteri Hivatal, mint közfeladatot ellátó szerv, folyamatos tevékenysége során tesz eleget a 

jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek. Feladatellátása során figyelemmel kell lenni arra, 

hogy az állampolgárok a Hivatal által részükre nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan, változatlan 

vagy javuló színvonalon igénybe vehessék.  

A folyamatos működés megköveteli a munkavégzéshez szükséges adatok, információk mindenkori 

rendelkezésére állását, figyelemmel az áthelyezés vagy kilépés miatti személycserére is annak 

érdekében, hogy nyomon lehessen követni az adott feladattal kapcsolatos korábbi tevékenységeket. Az 

említett esetekben a feladat átadás-átvételkor írásban kell rögzíteni a további feladatellátáshoz 

szükséges információkat, és azt a feladattal újonnan megbízott részére átadni. Amennyiben a 

munkafolyamat végzésére újonnan megbízott személy kijelölésére még nem került sor, az esetben a 

feladatot ideiglenesen megbízott személy veszi át. Az átadás-átvétel körülményeit, a jegyzőkönyv 

tartalmát a Közszolgálati szabályzat határozza meg. Az el nem végzett feladatokhoz kapcsolódó 

felelősség a feladatot átadó munkatársat, illetve tevékenységének felügyeletét ellátó vezetőt terheli.  

 

4. Információs és kommunikációs rendszer 

 

A Hivatal jegyzője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a 

megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, 

illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell 

működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek; a beszámolási szintek, 

határidők és módok világos meghatározásával. 

 

4.1. Információs és kommunikációs rendszer működése 

A Hivatal  Informatikai Katasztrófa Elhárítási Szabályzata, Az elektronikus szolgáltatással kapcsolatos 

feladatokról szóló szabályzat, Az Elektronikus Aláírás felhasználási szabályzat, A Közérdekű Adatok 

közzétételéről szóló szabályzat, a ZMJV PH Informatikai rendszeréhez történő hozzáférés 

szabályozásáról és ellenőrzésének rendjéről szóló jegyzői utasítás, az Informatikai Biztonsági 

Szabályzat, a Felhasználói Biztonsági Szabályzat és az Informatikai Kockázatelemzési Szabályzat a 

Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai között szerepelnek. 

A belső információs és kommunikációs rendszer biztosítja a Hivatal vezetése által kitűzött célok, a 

teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és 

feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a 

feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető 

kockázatokról. Ezek az információk biztosítják a külső partnerekkel összefüggő információs 

kapcsolatok objektivitását is. A szervek/szervezeti egységek együttműködésének is alapvető feltétele a 

kölcsönös információcsere. A rendszer a kitűzött célok elérését segítve működik, ha a rendszert alkotó 

folyamatok között megfelelő az információk áramlása. Ezért fontos, hogy a Hivatalon belül kialakított 

kommunikációs és információs rendszer biztosítsa vertikálisan és horizontálisan a szabályozott 

tevékenységhez szükséges időpontban, kellő mennyiségben és megfelelő minőségben a 

szerv/szervezeti egység irányíthatósága és ellenőrizhetősége szempontjából fontos, fentről lefelé 

irányuló kommunikációk (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, kontrollfelelősök 

megnevezése stb.) eljutását, illetve az alulról felfelé áramló információk (kockázatok azonosítása, a 

hiányosságok, csalások, a szervezeti integritást sértő események bemutatása, beszámolás a működésről 

és a pénzügyekről stb.) rendeltetési helyükre, a vezetőkhöz való eljutását; azaz a szolgálati út 

betartását. A szolgálati út kritériumait a Hivatal Ügyrendje részletezi. 

A jól kialakított rendszernek biztosítania kell az információs rendszer három fő összetevőjének 

együttműködését: 
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1. a döntéshozó vezetőnek (aki információkat kap a Hivatalt érintő tényekről, amelyek 

segítségével dönt a tervezés, a megvalósítás és az ellenőrzés módjáról és tartalmáról),  

2. az információnak (azok a feldolgozott adatok, amelyek már felhasználhatóak a 

döntéshozatalban),  

3. az informatikai rendszernek (amelynek segítségével állítják elő, rendszerezik és közvetítik a 

döntéshozatalhoz szükséges információkat).  

 

4.2. Az iktatás rendszere 

A Polgármesteri Hivatal működésének egyik fontos követelménye az írásbeliség, a tevékenységhez 

kapcsolódó feladatok kiadása és az elvégzés dokumentálása. Ezért kiemelt szerepe van a kívülről, a 

partnerektől, ügyfelektől, intézményektől, önkormányzati társaságoktól érkezett, és a szervezeten belül 

keletkezett, az ügyintézés különböző fázisaiban tett intézkedések módját, formáját, és tartalmát rögzítő 

iratok nyomon követésének.  

A Hivatal működésének velejárója az ügykezelés és az azzal együtt járó írásbeliség, amely 

megköveteli, hogy minden iratot, ami a szervhez érkezik vagy a szerven belül keletkezett, ügyenként 

megfelelően összekapcsolva nyilvántartásba kell venni, mely megfelelő áttekintést nyújt az adott ügy 

teljes vertikumáról, az ügyintézés időintervallumáról. 

Az iratkezelés feladata az iratok átvétele vagy elektronikus rendszeren keresztül történő fogadása 

(annak kinyomtatása), posta bontása, rendszerezése, iktatása, elosztása, nyilvántartása, az ügyintézés 

során keletkező eredmények leírása, továbbítása, valamint az elintézett ügyiratok irattári kezelése, 

megőrzése, selejtezése, illetve levéltári őrizetbe adása. 

A megfelelő kontrollrendszer érdekében rendelkezni kell az iktatási rendszerben lévő 

dokumentumokhoz való hozzáférési jogosultságok meghatározásáról, a bizalmas információk, az 

állam- és szolgálati vagy egyéb titkok, és személyes adatok védelméről. 

Az iktatási rendszerben biztosítani kell az intézkedést igénylő ügyek előrehaladásának nyomon 

követhetőségét, illetve az intézkedési határidők betartásának monitoringját. 

Az iratok kezelésének eljárásrendjét az Egyedi iratkezelési szabályzat tartalmazza, amely a Hivatal 

belső szabályzatai között található. 

 

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 

 

A Hivatal jegyzője köteles olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs 

rendszert) működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának 

nyomon követését. 

A monitoring rendszerrel szemben követelmény, hogy alkalmas legyen: 

1. a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk 

biztosítására,  

2. a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel 

kísérésére,  

3. a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mérséklésükre, 

megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére,  

4. a belső ellenőrzés működési tapasztalatai hasznosításának értékelésére.  

Ezt a célt szolgálja egyrészt az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli 

forrás átvételének szabályairól szóló Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2015. (III. 

13.) önkormányzati rendelete, amely az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott összegek 

rendeltetésszerű felhasználását és dokumentálását szabályozza. A Hivatal belső monitoring 

rendszerének része a szervezeti egységek vezetőinek éves beszámoltatási gyakorlata is. A Közgyűlés 

által irányított gazdasági társaságok évente számolnak be a kitűzött célok megvalósulásáról. A 

Közgyűlés irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint- kétévente kötelesek beszámolni a végzett munkájukról. 

A Hivatal monitoring-rendszerének része a polgármesterhez közvetlenül alárendelt gazdasági 

tanácsadó is, aki figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú és az önkormányzati érdekeltségű 
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gazdasági társaságok működését, melyről szükség szerint, de legalább negyedévi gyakorisággal 

tájékoztatja a polgármestert. 

A Polgármesteri Hivatal Monitoring rendszerének és monitoring stratégiájának szabályzata a közös 

könyvtárban, a belső szabályzatok között található. 

5.1. Belső ellenőrzés 

A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot 

adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és 

eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 

rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet 

irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.  

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 jegyző ill. a vizsgált szerv, szervezeti egység 

vezetője részére. A belső ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be. 

A Hivatalban a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő 

működtetéséről. A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban a jegyző a belső ellenőrzést az Ellenőrzési 

Osztály feladatellátása révén szervezte meg. Eseti belső vizsgálattal a Hivatal bármely dolgozója 

megbízható, de ellenőrzése során köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni és a belső 

szabályozásokban foglalt eljárásrendet és dokumentummintákat alkalmazni. Az Ellenőrzési Osztály 

tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi. Az Ellenőrzési Osztály a hivatali belső 

ellenőrzés mellett, a Közgyűlés irányítási jogkörébe tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű, 

továbbá a Közgyűlés által alapított vagyonkezelő szervezetek ellenőrzését látja el. ZMJV Közgyűlése 

és a ZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodása alapján az Ellenőrzési 

Osztály végzi a Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését is. 

A Hivatal jegyzője biztosítja a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, 

különösen az alábbiak tekintetében: 

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli 

ellenőrzések figyelembevételével, 

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, 

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása, 

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése, 

e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási 

tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. 

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok szerint végzik, az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a belső ellenőrzésre 

vonatkozó nemzetközi standardok figyelembevételével. 

A belső ellenőrzést végző személyek feladataik maradéktalan ellátása érdekében az ellenőrzött szerv, 

illetve szervezeti egység bármely helyiségébe beléphetnek, számukra akadálytalan hozzáférést kell 

biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és informatikai rendszerhez, kérésükre az ellenőrzött szerv, 

illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni. 

A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés 

tárgyához kapcsolódó minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati 

alapnyilvántartásba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot, tanúsítványt 

kérhet, illetve személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adatvédelmi, illetve a 

minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával. 

A belső ellenőrzést szabályozó Ellenőrzési Kézikönyv a Polgármesteri Hivatal Belső szabályzatai 

között található.  

 

5.2. Szervezeti célok megvalósításának monitoringja 

A folyamatos monitoring beépül a Polgármesteri Hivatal ismétlődő, mindennapi működési 

tevékenységeibe, magában foglalva a vezetők rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét 

(kontrollelemek működtetése), valamint egyéb ellenőrzési funkciókat (beszámoltatás, rendszeres és 
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időszaki jelentések készítése), amelyeket a munkatársak hajtanak végre feladatkörük ellátása 

keretében. Az információs rendszereken belül a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy 

az hatékony, megbízható és pontos legyen, a beszámolási szinteket, határidőket és módokat 

egyértelműen  kell szabályozni. 

A belső kontrollrendszerek monitoringja rutintevékenységek, külön értékelések, vagy e kettő 

kombinációja révén valósul meg az alábbiak szerint:  

 a folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az összes kontrollelemre, és magukban 

foglalják a szabályellenes, etikátlan, gazdaságtalan tevékenységek megakadályozására 

létrehozott, de nem hatékony, és nem kellően eredményes belső kontrollrendszerrel szembeni 

fellépést. 

 az eseti értékelések gyakorisága és terjedelme elsősorban a kockázatok értékelésétől, és a 

folyamatos monitoring eljárások eredményességétől függ.  

 a specifikus értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének kiértékelésére irányulnak, 

és céljuk biztosítani a belső kontroll, az előre meghatározott módszerek és eljárások kívánt 

eredményének elérését. 

 

5.3. Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírások külső ellenőrzés esetén 

5. 3. a. A Hivatalt érintő külső ellenőrzés esetén   

A Polgármesteri Hivatalt érintő külső ellenőrzés az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés. A 

helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési támogatások 

felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, kormányzati 

ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az ellenőrzési hatóság, 

az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a közreműködő szervezetek képviselői is 

ellenőrizhetik. A központi költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban 

részesülő önkormányzat köteles a támogatást nyújtó, a támogatás lebonyolításában részt vevő és a 

támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni. 

Ha a külső ellenőrző szerv intézkedési terv készítését írja elő, akkor az intézkedési terv elkészítéséért, 

végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a 

javaslattal érintett szervezeti egység vezetője felelős. 

Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó 

határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó 

határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat 

jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol 

értelmezhető. 

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított- a külső ellenőrzést végzők 

által megszabott határidőn belül kell elkészíteni és egyeztetni a jegyzővel.  

Az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője a külső 

ellenőrzést végzők részére a külön jogszabályban vagy annak hiányában a külső ellenőrző szerv által 

meghatározott módon és határidőre számol be az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok 

végrehajtásáról. 

A jegyző – a Közgazdasági Osztályvezető megbízásával- gondoskodik a Hivatalt érintő külső 

ellenőrzések koordinációjáról, továbbá arról, hogy éves bontásban nyilvántartást vezessen a külső 

ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról a következő tartalommal: 

A nyilvántartásnak - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevétele mellett - tartalmaznia kell az ellenőrzési jelentésben szereplő javaslatot, az 

elfogadott intézkedési tervet, az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását, és a 

végre nem hajtott intézkedések okát. A külső ellenőrzésekről vezetendő nyilvántartás mintáját e 

melléklet 4/1/a. számú táblázata szemlélteti. 

 

5. 3. b. A Hivatal által végzett külső ellenőrzés esetén 

Külső ellenőrzés az irányító szerv, az önkormányzat által alapított költségvetési szervek és 

vagyonkezelők esetében a Hivatal Ellenőrzési Osztály által végzett ellenőrzés. 
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Irányító szervi hatáskörben végzett költségvetési ill vagyonkezelői ellenőrzés esetén az intézkedési 

terv elkészítésére, tartalmára és egyeztetésére vonatkozóan az alábbiakban meghatározottakat kell 

alkalmazni: 

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért 

az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős. 

Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó 

határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó 

határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat 

jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol 

értelmezhető. 

 Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell 

elkészíteni és megküldeni az ellenőrzést végző Polgármesteri Hivatal jegyzője és a belső ellenőrzési 

vezetője részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a jegyző ennél hosszabb, 

legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat. 

A jegyző az intézkedési terv jóváhagyásáról az intézkedési terv kézhezvételétől számított 8 napon 

belül - a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével - dönt. 

Az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes 

feladatok végrehajtására, legfeljebb egy alkalommal - a határidő lejártát megelőzően - határidő, illetve 

feladat módosítást kérhet a jegyzőtől. A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a jegyző - a belső 

ellenőrzési vezető véleményének kikérésével - dönt, és erről tájékoztatja az ellenőrzött szervezet 

vezetőjét.  

A határidő, illetve feladatmódosítási kérelem elbírálásának jogát a jegyző átruházza a belső ellenőrzési 

vezetőre, aki rendszeresen beszámol a határidő módosítási kérelmekről és azok elfogadásáról vagy 

elutasításáról. 

Irányító szervi hatáskörben végzett költségvetési ill. vagyonkezelői ellenőrzés esetén az ellenőrzött, 

valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője a Bkr.-ben továbbá a Belső 

Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott módon és határidőre számol be az intézkedési tervben 

meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról: 

Az ellenőrzött szervezet vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról 

az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol 

a  jegyző részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető 

részére is. 

 Az intézkedések megvalósításáról szóló beszámoló tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, 

a végre nem hajtott intézkedések okát és - ha szükséges - akkor a határidő, illetve feladat módosítási 

kérelmet is. 

Amennyiben az ellenőrzött szerv vezetője az intézkedési tervben az egyes feladatok végrehajtására 

meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül nem számol be és határidő 

hosszabbítást sem kért, akkor a jegyző, az Ellenőrzési Osztályvezetőjének javaslatára utóellenőrzést 

kezdeményezhet a soron kívüli feladatokra tervezett kapacitásának a terhére. 

Az Ellenőrzési Osztály az általa irányítószervi hatáskörben végrehajtott ellenőrzésekről - év közben- 

vezeti azt a nyilvántartást, amellyel éves bontásban nyomon követheti az ellenőrzési jelentésekben tett 

megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását. 

 

5. 3. c. Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírások belső ellenőrzés esetén 

Hivatali belső ellenőrzés esetén az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett 

intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szervezeti egység 

vezetője felelős. 

Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó 

határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó 

határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat 

jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol 

értelmezhető. 
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Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell 

elkészíteni és megküldeni a jegyző és az Ellenőrzési Osztály vezetője részére. Indokolt esetben az 

Ellenőrzési Osztályvezető javaslatára a jegyző ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is 

megállapíthat. 

A jegyző az intézkedési terv jóváhagyásáról az intézkedési terv kézhezvételétől számított 8 napon 

belül - az Ellenőrzési Osztályvezető véleményének kikérésével - dönt. 

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok 

végrehajtására, legfeljebb egy alkalommal - a határidő lejártát megelőzően - határidő, illetve feladat 

módosítást kérhet a jegyzőtől. A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a jegyző - az Ellenőrzési 

Osztályvezető véleményének kikérésével - dönt, és erről tájékoztatja az ellenőrzött szervezeti egység 

vezetőjét és az Ellenőrzési Osztályvezetőt is. 

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok 

végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül 

írásban beszámol a jegyző részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi az Ellenőrzési  

Osztályvezető részére is. 

A beszámoló tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát 

és esetlegesen a határidő, illetve feladat módosítási kérelmet. 

Amennyiben az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes 

feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 

napon belül nem számol be és a határidő hosszabbítást sem kért, a jegyző utóellenőrzést 

kezdeményezhet az Ellenőrzési Osztály soron kívüli feladatokra tervezett kapacitásának a terhére. 

Az Ellenőrzési Osztályvezető az intézkedési tervek megvalósításáról szóló tájékoztatás alapján éves 

bontásban nyilvántartást vezet, amellyel a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, 

javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását nyomon követi. 

A nyilvántartásnak - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevétele mellett - tartalmaznia kell az ellenőrzési jelentésben szereplő javaslatot, az 

elfogadott intézkedési tervet, az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását, és a 

végre nem hajtott intézkedések okát. 

A vezetendő nyilvántartás dokumentum mintája az SZMSZ 4/1. számú mellékletében, „Nyilvántartás 

az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról” cím alatt megtalálható. 

 

5.4. Az éves ellenőrzési jelentés, összefoglaló ellenőrzési jelentés 

A tárgyévet követő évben ZMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya elkészíti az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével 

összeállított éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló jelentést, melyek tartalmára 

vonatkozóan a Bkr. tartalmaz előírásokat. Az Ellenőrzési Osztály részére az önkormányzat által 

alapított intézmények, vagyonkezelők, gazdasági társaságok és a Hivatal szervezeti egységei 

legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig megküldik az éves összefoglaló jelentés részét képező 

intézkedési tervek megvalósításáról, továbbá az intézmények belső ellenőrzéséről szóló 

beszámolójukat. A tárgyévben ellenőrzött szervezetek beszámolójában a lefolytatott ellenőrzések 

kapcsán kiadott intézkedési tervek alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott 

intézkedésekről és azok indokáról kell tájékoztatást adni, a belső kontrollrendszer értékelésével 

egyidejűleg.  

Az Ellenőrzési Osztály vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi 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. 

 

5.5. Belső kontrollok felülvizsgálata, értékelése 
A belső kontrollrendszer rendszeres felülvizsgálatának célja a működés gazdaságosságának, 

hatékonyságának, eredményességének támogatása, amelyet a célok teljesítésének helyzetével való 
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összevetésével kell célirányosabbá tenni. A célok teljesítése érdekében a belső kontrollrendszer 

minden elemét folyamatosan, a változó körülményekhez igazítva – de legalább az éves 

felülvizsgálatkor - korszerűsíteni kell, melynek keretében a rendszer működésében feltárt hibákat - 

feltárásukat, felismerésüket követően - megfelelő intézkedésekkel és eljárásrend alapján azonnal ki 

kell küszöbölni, meg kell szüntetni.  

A belső kontrollelemek felülvizsgálatát minden szervezeti egység vezetője a saját feladatkörére nézve 

végzi el, és az éves munkájáról készült beszámolóban tájékoztatja a  jegyzőt illetve a Közgyűlést.   

A hivatali belső kontroll-elemek objektív értékelésére az éves összefoglaló jelentésben kerül sor, 

melynek alapját a ZMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya által folytatott felügyeleti és 

belső ellenőrzések során a belső kontrollok működéséről szerzett tapasztalatok együttes értékelése 

képezik. A Polgármesteri Hivatal Főjegyzője és az önkormányzati irányítású költségvetési szervek 

vezetői kötelesek a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni az általuk vezetett költségvetési 

szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Az irányított költségvetési szervek vezetői a nyilatkozatot 

az éves költségvetési beszámolóval együtt megküldik a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 

Osztályára. A vezetői nyilatkozatokat a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt 

terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

Vezetői továbbképzés 

 

A Polgármesteri Hivatal jegyzője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy – aki nem lehet 

a polgármesteri hivatal gazdasági vezetője (Közgazdasági Osztályvezető) vagy belső ellenőrzési 

vezetője- kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter 

által meghatározott továbbképzésen részt venni. A Hivatal vezetője köteles a részvételt a 

polgármesternek az adott év december 31-ig igazolni. 

A Közgazdasági Osztályvezető (gazdasági vezető) kétévente köteles a belső kontrollrendszerek 

témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A 

részvételt a jegyző december 31-éig igazolja. 

A tárgyévi továbbképzési kötelezettség nem vonatkozik az adott évben azon személyekre, akiket július 

1-je után bíznak meg vezetői feladattal. A tárgyév június 30-a után megbízott, képzésre kötelezett 

személyek a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal a fentiek szerinti képzési 

kötelezettségüket teljesíteni. 
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4/2. számú melléklet 

Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalában a belső kontrollrendszert ill. a kontroll környezetet megalapozó hatályos belső rendelkezések 

Sor- 

szám 

 

Belső szabályzat címe, száma 

Utolsó módosító 

 szabályzat 

száma 

Utolsó 

módosítás 

hatályba lépé-

sének dátuma 

 

Készítő neve 

1. Az adatvédelemről szóló 15/2015. (IV. 10.) sz. belső 

szabályzat 

23/2015. (XI.24.) 2015. XI. 24. Farkas Veronika 

2. Az eszközök és források értékelési szabályzatáról  014. szóló 

8/2014. (V. 5.) sz. belső szabályzat 

-- 2014. I. 01. Hozbor Ferenc 

3. A hivatali és saját tulajdonú gépjárművek használatának 

szabályairól, üzemeltetési költség elszámolásáról szóló 

3/2014.  (II. 15.) sz. belső szabályzat 

-- 2017.I.01. Nagy Ildikó 

4. Informatikai Katasztrófa Elhárítási Szabályzat  3/2014. (I. 

02.) sz. belső szabályzat 

-- 2014. I. 01. Takács Ferenc 

5.  Az egyedi iratkezelési szabályzat  21/2013. (XII.30.) sz. belső 

szabályzat 

-- 2014. I. 01. Bükiné Mándli Mária 

6.   A leltározási és leltárkészítési szabályzat 12/2014. (IV. 30.) 

sz. belső szabályzat 

20/2014.(X. 20.) 2014. X. 20. Hozbor Ferenc 

7.  Önköltségszámítási szabályzat 18/2008. (III. 1.) sz. belső 

szabályzat 

- 2008. VIII. 01. Hozbor Ferenc 

8.  Pénzkezelési szabályzat 7/2003. sz. belső szabályzat 4/2017. (II. 21.) 2017. I. 09. Tóth Károly 

9.  A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének 

szabályzata 13/2014. (IV. 30.) sz. belső szabályzat 

19/2014. (X. 20.) 2014. X. 20. Hozbor Ferenc 

10. A számlarendről szóló 7/2014. (V. 05.) sz. belső szabályzat -- 2014. I. 01. Hozbor Ferenc 

11. Számviteli politikáról szóló 4/2015. (III. 18.) sz. belső 

szabályzat 

4/2015.(III. 18) 2015. I. 01. Hozbor Ferenc 

12. Belső ellenőrzési kézikönyv 10/2015. (IV. 10.) sz. belső 

szabályzat 

- 2015. 01. 01. 

 

Baginé Hegyi Éva 

13. Tűzvédelmi szabályzat 4/2013. (IV. 01.) sz. belső szab. - 2013. IV. 01. Takács Ferenc 

14.  Munkavédelmi szabályzat 13/2016. (VII.07.) sz. belső 

szabályzat 

- 2016. VII. 15. Takács Ferenc 
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15. A közgyűlési előterjesztések, valamint a testületi ülés 

előkészítése szakmai követelményeinek szabályzata 4/2007. 

(I. 31.) sz. belső szabályzat 

12/2010. (X. 20.) 2010. X. 25. Zsupanek Péter 

16. A bizonylati rendről szóló 18/2006. (XII. 20.) sz. belső 

szabályzat 

23/2014.(XII. 

01.) 

2015. I. 01. Hozbor Ferenc 

17.  A közbeszerzési szabályzat 14/2016.(VII.01.) sz. belső 

szabályzat 

- 2016. VII. 01. Dr. Székely Gabriella 

Dr. Szente Klaudia 

18. Ügyrendi szabályzat 24/2008. (IX. 12.) sz. belső szabályzat 6/2016. (IV. 26.) 2016. IV. 26. Dr. Sáska Szandra 

19.  Az elektronikus szolgáltatással kapcsolatos feladatokról szóló 

5/2010. (III. 22.) sz. belső szabályzat 

5/2010. (III. 22.) 2010. IV. 01. Zsupanek Péter 

20. Elektronikus Aláírás Felhasználási Szabályzat 11/2008. (IV. 

30.) sz. belső szabályzat 

- 2008. V. 01. Takács Ferenc 

21. ZMJV Önkormányzatának Költségvetése tervezési és 

zárszámadása elkészítési rendjéről szóló 13/2015. (IV.15.) sz. 

belső szabályzat 

- 2015. IV. 15. Cziborné Vincze 

Amália 

22.  Közérdekű Adatok közzétételéről szóló 14/2015. (IV. 11.) sz. 

belső szabályzat 

16/2016. (V. 01.) 2016. V. 1. Takács Ferenc 

23.  A ZMJV PH. ellenőrzési nyomvonaláról szóló 11/2016. (IV. 

12.) sz. belső szabályzat 

- 2016. I. 01. Péter Györgyné 

24.  Kockázatkezelési Szabályzat 7/2015. (IV. 07.) sz. belső 

szabályzat 

7/2016. (IV. 07.) 2016. I. 01. Baginé Hegyi Éva 

25.  A Pénzgazdálkodás rendjéről szóló 6/2012. (III. 01.) sz. belső 

szabályzat  

19/2016. (X. 1.) 2016. IX. 01. Cziborné Vincze 

Amália 

26. A külföldi kiküldetések rendjéről szóló 21/2015. (IX. 07.) sz. 

belső szabályzat 

-- 2015. IV. 01. Vizlendvai László 

27. Az Önkormányzat pályázati tevékenységéről szóló 30/2008. 

(XII. 31.) sz. belső szabályzat 

-- 2009. I. 01.  Henics Attila 

28. Szabályzat a nem önkormányzati képviselői 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

-- 2010. XII. 10. Dr. Tóth László Biz. 

elnök 

 

29. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló 

11/2015. (IV. 10.) sz. belső szabályzat 

10/2016. (IV.10.) 2016. I. 01. Baginé Hegyi Éva 
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30. ZMJV 8/2011. (V. 25.) belső szabályzata a városi portálon 

működtetett szolgáltatásajánló üzemeltetési szabályairól 

 2011. 05. 25. Takács Ferenc 

31. ZMJV PH. Monitoring rendszere és Monitoring 

Stratégiájának szabályzatáról szóló 12/2015. (IV. 10.) sz. 

belső szabályzat 

8/2016. (II. 11.) 2016. I. 01. Baginé Hegyi Éva 

32. A Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező mobiltelefonok 

használatáról szóló 5/2011. (V. 25.)  sz. belső szabályzat 

 2011 .06. 01.  Zsupanek Péter 

Bükiné Mándli Mária 

33. A Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező vezetékes 

telefonok használatáról szóló 9/2011. (VI. 22.) sz. belső 

szabályzat 

 2011 .07. 01.  Bükiné Mándli Mária 

34. A Belső Kontrollrendszer szabályozásáról szóló 8/2015. (IV. 

07.) sz. belső szabályzat 

9/2016. (III. 18.) 2016. I. 01. Baginé Hegyi Éva 

35.  ZMJV PH 12/2016 ( VII.1.) sz. belső szabályzata az 

Informatikai Biztonsági Szabályzatról  

 2016. VII. 01. Nádor Rendszerház 

36. ZMJV PH 12/1/2016 (VII.1.) sz. belső szabályzata a 

Felhasználói Biztonsági Szabályzatról 

 2016. VII. 01. Nádor Rendszerház 

37. ZMJV PH 12/2/2016 (VII.1.) sz. belső szabályzata az 

Informatikai Kockázatelemzési Szabályzatról 

 2016. VII. 01. Nádor Rendszerház 

 

Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalában a belső kontrollrendszert ill. a kontroll környezetet megalapozó hatályos jegyzői utasítások  

Sor- 

szám 

 

Jegyzői utasítás címe, száma 

Utolsó módosító 

 szabályzat 

száma 

 

Utolsó 

módosítás 

hatályba lépé-

sének dátuma 

 

Készítő neve 

1. Kintlévőségek behajtásáról, illetve csökkentéséről szóló 

4/2008. (V. 29.) sz. jegyzői utasítás 

4/2011. (IX. 01.) 2011. IX. 01. Dr. Sándor Erzsébet 

 

2. Közszolgálati szabályzat  3/2005. (IV. 15.) 6/2013. (II. 04.) 2012. II. 06. Dr. Bartl Andrea 

3. A hivatal által használt dokumentumok készítésének 

szabályairól, beszerzésükről szóló 8/2009. (XII. 17.) sz. 

jegyzői utasítás 

9/2010.(XII. 21.) 2010. XII. 21.  Dr. Kovács Gábor 

4.  A „Jegyzői Hírek” hírlevél bevezetéséről és működtetéséről  

szóló 7/2005. (XI. 11.) sz. j. ut.  

2/2008.  (II. 26.) 2008. III. 01. Bükiné Mándli Mária 
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5. A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének 

egyenruha juttatási és használati szabályzatáról szóló  

3/2013. (I. 28.) sz. jegyzői utasítás 

-- 2013. II. 01. Horváth Attila 

6.  Munkavállalói Szabályzat  9/2005. (XI. 15.) sz.  4/2010. (IX. 14.) 2010. IX. 15.  Dr. Bartl Andrea 

7.  A névjegykártya használatának szabályairól szóló 8/2001. 

(VII. 1.) sz. jegyzői utasítás 

5/2005. (X. 07.) 

 

2005. X. 15. Bükiné Mándli Mária 

8. A rendszeresen rendkívüli munkavégzést teljesítő 

közszolgálati, illetve munkaviszonyban állók listájának 

meghatározásáról szóló 7/2009. (XI. 10.) sz. jegyzői 

utasítás 

3/2011.(VIII. 

31.) 

2011. IX. 01.  Bükiné Mándli Mária 

9. A földhivatali TAKARNET hálózat használatának 

szabályairól szóló 3/2006. (VII. 25.) sz. jegyzői ut.  

4/2009. (IV. 10.) 2009.  IV. 10. Takács Ferenc 

10. A hivatali épületekbe történő beléptetés szabályozásáról 

szóló 3/2012. (II. 07.) sz. j. utasítás 

4/2013. (II. 05.) 2013. I. 02. Zsupanek Péter 

11. A szerződések teljesítésének ellenőrzési rendjéről szóló 

3/2008. (V. 14.) sz. jegyzői utasítás 

10/2008.(XII. 

31) 

2009. I. 01.  Dr. Peitler Péter 

12. ZMJV Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel 

juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának 

számadása és ellenőrzése rendjéről szóló 6/2008. (XI. 21.) 

sz. j utasítás. 

6/2010.  (X. 27.) 2010. XI. 1. Cziborné Vincze 

Amália 

13.  ZMJV Polgármesteri Hivatala informatikai rendszeréhez 

történő hozzáférés szabályozásáról és ellenőrzésének 

rendjéről szóló 7/2008. (XI. 21.) sz. jegyzői utasítás 

-- 2008. XI. 21. Csomor Ferenc 

14.    Az önálló bírósági végrehajtóknak átadott hatósági ügyek 

koordinációs rendjéről szóló 6/2009. (VIII. 27.) sz. jegyzői 

utasítás 

5/2010.  (X. 12.) 2010. X. 15. Dr. Peitler Péter 

15. ZMJV Polgármesteri Hivatala köztisztviselőire vonatkozó 

hivatás etikai alapelvek részletes tartalmának, valamint az 

etikai eljárás szabályainak megállapításáról szóló 2/2014. 

(VI. 25.) sz. jegyzői utasítás 

-- 2014. VI. 25. Dr. Bartl Andrea 

16. A hivatali beszámoló elkészítéséről szóló 8/2010. (XII. 01.) 

sz. jegyzői utasítás 

1/2016. (I. 05.) 2016. I. 05. Dr. Sáska Szandra 
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Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalában a belső kontrollrendszert ill. a kontroll környezetet megalapozó hatályos polgármesteri 

utasítások  

 

Sor- 

szám 

 

Polgármesteri utasítás címe, száma 

Utolsó módosító 

 szabályzat 

száma 

Utolsó módosítás 

hatályba lépé-

sének dátuma 

 

Készítő neve 

1. Széchenyi tér 5. sz. alatt lévő díszterem használatának 

rendjéről  szóló 2/2010.  (IX.  21.) polgármesteri utasítás 

-- 2010. X. 01. Zsupanek Péter 

2. Az Alsóerdei hétvégi ház igénybevételének rendjéről szóló 

1/2012. (XII. 19.) polgármesteri utasítás 

-- 2013. I. 01. Zsupanek Péter 

 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. 

  

Határidő: 2017. július 1. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 
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12. Közterületek elnevezése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A Műszaki Bizottság meghozta ezzel kapcsolatos javaslatát, az 1. egy magánszemély javaslata 

volt, amely a csácsi településrészt érinti, a javaslat alapján Barackfa utca elnevezést használnák 

a következő időszakban. A 2. javaslat pedig a Kerámia Lakópark ill. a Color környékén épülő 

új társasházi ingatlanokkal kapcsolatos átvezető út elnevezését javasolja, Kerámia utca a 

javaslat. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról – Barackfa utca. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról – Kerámia utca. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a testület elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 119/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Csács 

településrészen található 20177/1 hrsz-ú kivett közútnak a Barackfa utca 

elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2017. június 15. 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. június 30. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, 3492 hrsz-ú kivett 

közútnak a Kerámia utca elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2017. június 15. 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. június 30. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

13. Alapítványok támogatása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Itt alapvetően azoknak a bizottsági döntéseknek az átvezetésére kerül sor, amelyekkel a 

bizottsági szakaszban találkoztak, illetve – ahogy azt Kiss Ferenc képviselő úrral is 

megbeszéltem –, a II. pontban mindketten fontosnak tartottuk a Zalaegerszegi Általános és 

Érsebészet Alapítvány támogatását, így ez is beépült a javaslatok közé. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat I. pontjáról. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat II. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat III. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 
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Kérem, szavazzanak a határozati javaslat IV. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat V. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a testület elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 120/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának 

megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a polgármesteri 

rendelkezésű keret terhére: 

 

Ssz. 
Alapítvány  

megnevezése 
Cél 

Támogatás  

összege 

1. 
„Jót, s jól … a jövőnkért” 

Alapítvány 
erdélyi utazás 50.000 Ft 

2. 
Zalaegerszegi Általános és 

Érsebészetért Alapítvány 

szakmai továbbképzés, 

eszközbeszerzés 
100.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. július 14. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalabesenyő Városrész 

Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást a Zalabesenyő Városrész Településrészi 

Önkormányzat kerete terhére: 

 

Ssz. 
Alapítvány 

megnevezése 
Cél 

Támogatás 

összege 

Határozat 

száma 

1. 

Besenyő  

a 2000-es  

években 

Alapítvány 

Nyugdíjas klub rendezvényei 200 000 Ft 

1/2017. 

(IV.03.) 

Május 1-i rendezvény, családi nap 400 000 Ft 

Karinthy színpad működésére 90 000 Ft 

Lányok - Asszonyok Klub programjai 60 000 Ft 

Összesen: 750 000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. július 14. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II. 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Landorhegy Városrész 

Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást a Landorhegy Városrész Településrészi 

Önkormányzat kerete terhére: 
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Ssz. Alapítvány megnevezése Cél 
Támogatás 

összege 

Határozat 

száma 

1. 
Zárda Utcai Időskorúak 

Otthonáért Alapítvány 

ápolási eszközök 

vásárlása 
60 000 Ft 

6/2017. 

(V. 28.) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. július 14. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

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

Sport Bizottság 87/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi 

alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
JAVK Olvasóinkért Könyvtári 

Alapítvány 

Olvasótábor szervezése kulturális 

hátránnyal küzdő 6-12 éves gyerekek 

részére 

50.000 

2. 
Gyermekművészetért 

Alapítvány 

Ördögkatlan Fesztiválon való 

részvétel 
50.000 

3. Énekmondó Alapítvány 
Lezsák Sándor megzenésített verseit 

tartalmazó CD bemutató előadása 
20.000 

4. 
Ady Iskola Izsák Imre 

Alapítványa 

Szigetközi kerékpártábor 

megszervezése 
30.000 

5. 
„Jót, s jól… a jövőnkért” 

Alapítvány 

Civil kapcsolatok ápolása, közös 

programok megvalósítása 
0 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 

118/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást: 
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Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
„Jót, s jól…..a jövőnkért 

Alapítvány 

Civil kapcsolatok ápolása, közös 

programok megvalósítása 
35.000,- Ft 

2. 
Zalaegerszegi Általános és 

Érsebészetért Alapítvány 

Az osztály dolgozói szakmai 

továbbképzésének támogatása, 

műszerpark fejlesztése 

90.000,- Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017.június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

V. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Idősügyi Tanácsa 8/2017. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi szervezet részére biztosít támogatást a Városi Idősügyi Tanács feladatai 

keret terhére: 

 

Ssz. Szervezet megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. Egészség Egyesület 
2017. évi rendezvényei 

költségei 
30.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

 

 

14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

áttekintése (2017-2018)  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Előzetesen a szakmai bizottságok tárgyalták, és ugyancsak megbeszéltük a Városi Idősügyi 

Tanács ülésén az ezzel kapcsolatos előterjesztést. Mind a szakmai bizottságok, mind pedig a 

Városi Idősügyi Tanács egyhangúlag egyetértett abban, hogy változatlan formában, a 

továbbiakban is ezzel a tartalommal javasoljuk a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

megvalósítását. 
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Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 121/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának áttekintését követően megállapította, hogy a 

programot felülvizsgálat nélkül változatlan formában és tartalommal elfogadja. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az új HEP elkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

15. Műfüves labdarúgó pálya építése az andráshidai városrészben 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A városrészben működő Andráshida SC fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy szeretnének az 

MLSZ-hez benyújtani egy olyan pályázatot, melynek célja az ott rendelkezésre álló pályázati 

forrás igénybevétele. Mivel ez TAO-s konstrukcióban valósul meg, ezért felvetődött, hogy a 

város tudna-e önrész-támogatásban forrást biztosítani. Mi természetesen azt el tudjuk fogadni a 

határozati javaslat értelmében, hogy az Andráshida SC nyújtson be pályázatot, hiszen minden 

ilyent szoktunk engedélyezni. Azonban nagyon fontosnak tartom a 2. pontot, azt, hogy 

Zalaegerszeg Önkormányzata tud-e majd 2018-ban erre forrást biztosítani, az már egy más 

kérdés, amit majd 2017 végén, 2018 elején az akkori költségvetés tárgyalásakor tudunk 

megmondani. Így az, hogy végül is ehhez a pályázathoz – ha sikeres lesz – a város biztosít-e 

önrészt, az már egy más kérdés, minden attól függ, hogy az akkori költségvetésünk hogyan áll. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Korábban is létesítettünk műfüves pályákat, és támogatólag magam is megszavaztam. De 

időközben azonban olyan információkat olvastam, interneten rákeresve az is kiderült, hogy a 

holland kormány például betiltotta valamennyi műfüves pályájának használatát az országban, 

egészségügyi problémák miatt. Bevizsgáltatta valamelyik holland város ezt a pályaösszetételt, 

és fenntartásaik voltak. Nem akarom megnevezni, hogy mivel kapcsolatban, nem akarok 

pánikot kelteni, de azt kérem, mielőtt ezt a pályát megvalósítanánk, tájékozódjon a Műszaki 

Bizottság vagy a hatóság arra vonatkozóan, hogy az itt alkalmazott anyagok nem ugyanazok, 

mint ami miatt Hollandiában be kellett tiltani a pályát. Szeretnék problémákat megelőzni ezzel 

kapcsolatban, ez az aggályom merült fel, ezt szeretném megosztani Önökkel, és ez a kérésem 

merült fel. Nem biztos, hogy ugyanarról van szó, de jobb lesz, ha meggyőződünk arról, hogy 

valóban nem olyan anyagok kerülnek beépítésre, amelyek később gyermekeink, vagy az ott 

játszók egészségét esetleg veszélyeztetik. 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Az önkormányzat előzetes engedélye és a Műszaki Osztály vizsgálata nélkül amúgy sem 

kerülhet ilyen pálya telepítésre, de ott még nem is tartunk, eleve meg kell néznünk, hogy 2018-

ban majd egyáltalán tudunk-e önrészt biztosítani. A pályázatot magát el lehet engedni, de más 

kérdés, hogy ehhez egyébként forrást tudunk-e majd biztosítani, és ha igen, akkor jön az a 

szakasz, amit képviselő úr is nagyon jogosan mondott. 

 

Makovecz Tamás képviselő: 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a Dr. Kocsis Gyula képviselő úr által 

elmondottaknak nem volt birtokában, erről nem volt értesülésünk, de megtárgyaltuk ma 

rendkívüli bizottsági ülésen a napirendet. A polgármester úr által elmondottak kerültek 

előtérbe, amennyiben a költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy megvalósítsunk egy újabb 

labdarúgópályát az andráshidai városrészben, akkor a bizottság természetesen támogatni fogja, 

és támogatásra javasolja a közgyűlésnek e pálya megvalósítását. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 122/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Andráshida 

SC az andráshidai Novák Mihály utcában tervezett XIV pályaépítési program 

keretében a zalaegerszegi 7173/1 helyrajzi számú, 32.051 m
2
 területű „kivett 

sporttelep” megnevezésű ingatlanon nagyméretű (105x68m) műfüves labdarúgó 

pálya megvalósításához szükséges dokumentumokat benyújtsa. 

 

Határidő: 2017. augusztus 1. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi költségvetés 

tervezésekor megvizsgálja az Andráshida SC által benyújtott 2017. évi TAO-s 

pályázathoz szükséges önrész biztosításának lehetőségét. 

 

Határidő: 2018. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

16. Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.9.2-16 kódszámú, „A helyi identitás és 

kohézió erősítése” című felhívásra  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Sokszor tárgyalunk folyamatosan a TOP programok megvalósításáról, hiszen szeretnénk a 

Megyei Jogú Városok közül is az elsők között lenni. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának összességében a 2014-2020 Európai Uniós fejlesztési időszakban 16,8 

milliárd Ft-os forrás áll rendelkezésre, és ahogy egyébként az Európai Uniós forrásoknál, 
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pályázatoknál ez lenni szokott, ennek egy része „soft” elemeket tartalmaz. Így van ezzel most is 

ez a pályázati értékelési kódszám alapján 330 millió Ft-ot tartalmazó lehetőség, amely 

alapvetően a helyi rendezvényeket, közösségépítést, szakmai tanácsadást, mentorálást, szakmai 

kiadványokat, képzéseket, helyi kezdeményezéseket, kommunikációt, szakmai műhelyeket és 

informatikai folyamatkövetést tud majd támogatni. Mi most csak arról döntünk, hogy a TOP-on 

belül ennek a 330 millió Ft-nak a lehívására is sor kerüljön. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 123/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata az előterjesztés szerinti tartalommal 

támogatási kérelmet adjon be a TOP-6.9.2-16 kódszámú „A helyi identitás és 

kohézió erősítése” című felhívásra.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem részeként 

benyújtandó dokumentumokat aláírja, és gondoskodjon a támogatási kérelem 

határidőn belüli benyújtásáról.  

 

 Határidő:  a Támogatási kérelem benyújtására 2017. augusztus 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  

 

2. A projekt támogatása esetén, a projekt támogatási szerződésnek megfelelő 

megvalósítása érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP felhívásban, szakmai útmutatókban 

és a vonatkozó jogszabályokban előírt – pénzügyi kötelezettségvállalással nem 

járó – partnerségi és együttműködési megállapodásokat, valamint egyéb 

dokumentumokat aláírja, továbbá a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

 Határidő: 2018. december 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

17. Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.5.1-16 kódszámú, Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Előzetesen már korábban döntöttünk ennek a keretnek a részbeni felhasználásáról, hiszen így 

került be a Dózsa iskola felújítása 268 millió Ft-tal, így került be a Liszt iskola felújítása 190 

millió Ft-tal, és így került be a Petőfi iskola felújítása 270 millió Ft-tal. Ugyanakkor közben 

értesültünk arról is, hogy az EUTAF-fal történt egyeztetések alapján a korábban általunk 

kigondolt napelemtelep mégsem ebben a konstrukcióban támogatott, így aztán nekünk 

döntenünk kell arról, hogy a felszabaduló forrást hova helyezzük át. Éppen ezért két újabb 

sorral egészül ki ez a határozati javaslat, láthatják képviselőtársaim, egyrészt a Zalakerámia 

Sport és Rendezvénycsarnok szerepel 900 millió Ft-tal, másrészt pedig a városháza maradék 
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részeit tennénk rendbe, ez alapvetően a külső hőszigetelést, és a Dísz téren való „normálisabb” 

megjelenését eredményezné. Ez lenne az a két konstrukció, amivel ki tudna egészülni. 

Reményeink szerint egyébként az eredményes TAO-pályázat eredményeképpen a Zalakerámia 

Sport és Rendezvénycsarnokban egyéb fejlesztések is meg tudnak valósulni, ilyen pl. a 

székezés, a parkettacsere, a kijelző cseréje, a kosárlabdapalánkok cseréje. Ha ezt is 

hozzászámítjuk ehhez a 900 millió Ft-os keretösszeghez, amely pedig elsősorban a 

nyílászárókat, a fűtést, a külső hőszigetelést eredményezi, akkor majdhogynem közel 1,5 

milliárd Ft-os fejlesztéssel, felújítással meg tudna újulni a Zalakerámia Sport és 

Rendezvénycsarnok. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen 

szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 124/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 215/2016. (XI.24.) számú 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP 6.5.1-16 azonosítószámú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

benyújtandó támogatási kérelmeket az előterjesztés alapján jóváhagyja. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alábbi prioritási lista alapján, 

igazodva a rendelkezésre álló forráskerethez, a támogatási kérelmek határidőn 

belüli benyújtásáról gondoskodjon. 

Intézmények 
Felhasználható indikatív 

összeg (M Ft)  

Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola Dózsa György Tagiskola 
268 

Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Liszt Ferenc 

Tagiskola 
190 

Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskola 
270 

Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok 900 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 120 

Összesen: 1748 

 

Határidő:  A támogatási kérelem benyújtására:  

  A pályázati felhívásban meghatározottaknak megfelelően. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

18. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának (ITP) 

módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Az ITP módosításra alapvetően azért van szükség, hogy átvezessük az előző módosításokat, 

ugyanakkor egy másik javaslatom is van, ez kiosztásra került képviselőtársaimnak: az ITP-n 

belül az Iparfejlesztés a Tudományos és Technológiai Parkban cím helyett inkább használjuk a 

Fejlesztések Zalaegerszeg gazdasági övezeteiben címet, annak érdekében, hogy a máshol 

gondolt fejlesztéseket is külön, újabb ITP módosítás nélkül is meg tudjuk valósítani. 
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Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, az elhangzott kiegészítést, módosítást figyelembe véve 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 

elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 125/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 

2014-2020” módosított változatát azzal a kiegészítéssel, hogy az Iparfejlesztés a 

Tudományos és Technológiai Parkban megnevezés helyébe Fejlesztések Zalaegerszeg 

gazdasági övezeteiben megnevezés lép. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy 

gondoskodjon „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-

2020” című dokumentum Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 

Programok Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztályának történő megküldéséről. 

 

Határidő:  2017. június 20. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

19. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Képviselőtársaim már döntöttek arról, hogy mintegy 230 millió Ft-os ráfordítással teljes 

mértékben megújul a Vizslapark területe, azonban annak érdekében, hogy ehhez felhasználjuk 

a forrást, szükséges, hogy az ITS-ben a területi lehatárolást e tekintetben is módosítsuk, és 

hozzáigazítsuk a pályázatban kigondolt célokhoz. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 126/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az ITS módosítását a 

Vizslapark területét és az ahhoz szervesen kapcsolódó környező lakóövezetet magába 

foglaló, A8 sorszámú, a Gasparich Márk utca – Rákóczi Ferenc utca – Ady Endre utca 

– Petőfi Sándor utca – Mártírok útja - Göcseji út – Platán sor által közrefogott 

akcióterülettel való kiegészítéssel. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az új - a Vizslapark területét 

magába foglaló - akcióterülettel kapcsolatos, szükséges módosítások ITS-ben történő 

átvezetéséről. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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20. McDonald’s étterem és McDrive létesítése Zalaegerszegen  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Az elmúlt időszakban számos olyan megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz, amelynek 

alapja az volt, hogy a helyi gazdaság fejlődik, és egyre inkább növekedik ennek hatására a 

vásárlóerő, és egyre nagyobb szükség van kereskedelmi és szolgáltató cégekre. Így aztán az 

elmúlt időszakban tárgyaltunk már az Auchannal egy új áruház nyitásáról, folyamatban van 

tárgyalás az Euronics fejlesztéséről, bejelentkezett Zalaegerszegen a Burger King is, most 

pedig egy McDrive létesítésével kapcsolatban kell döntést hoznunk. Fontos tudnivaló, mert a 

frakcióvezetői értekezleten való tárgyalásunk alapján derült ki számomra is, hogy nem volt 

teljesen egyértelmű képviselőtársaimnak sem, hogy itt nem a meglévő McDonald’s mellett egy 

újabb McDrive és McDonald’s létrehozásáról beszélünk, hanem ahova 1994-ben országosan az 

elsők között költözött be és jött létre, a mostani helyéről kiköltözne, tehát a belváros környékén 

valahol egy újabb, egy teljesen új McDonald’s jönne létre, amely azonban már több lenne, mint 

McDonald’s, McDrive-vá fejlődne. Azt gondolom, hogy egészségügyi és különböző 

identitásbeli szempontokból számos érvet és ellenérvet lehet felsorakoztatni a McDonald’s-szal 

szemben. Egy azonban biztos, ha egyszer egy dinamikus és fejlődő fiatalos város képét akarjuk 

nyújtani, akkor tartanunk kell nekünk is a lépést ezekkel a trendekkel, hiszen az látható, hogy a 

fiatalok részéről óriási az igény erre. Ha ezeket az elmúlt időszakban ismertetett fejlesztéseket 

ki akarjuk elégíteni a fiatalok szempontjából is, akkor erre azért nemet a jövőre nem lehet 

mondani. Természetesen megértem képviselőtársaim aggályait is, azokat, amelyek az 

önkormányzatra tartoznak, hiszen elsősorban a műszaki szakágazat részéről merültek fel olyan 

javaslatok és észrevételek, amelyek azt irányozzák elő, hogy miután ez az új McDonald’s és 

McDrive, az egyébként szerintem valószínűleg odavaló, hiszen a belvárosban máshol nem 

nagyon lehet ilyen helyet létesíteni, a plaza, a jégcsarnok, a sportcsarnok, a stadion környékén 

fog majd elhelyezkedni, ezért nagyon fontos az arra való odafigyelés, hogy a következő 

időszakban ott különösebb közlekedési problémák ne alakuljanak ki. Ezeket az észrevételeket 

én is vettem, és egyébként fontosnak is tartom, viszont azt gondolom, hogy egy olyan döntési 

helyzetben vagyunk, amikor erre most valószínűleg nemet mondanunk nem lenne tanácsos és 

ésszerű, hiszen egy olyan lehetőséget villantottak fel számunkra, amellyel szerintem élni 

kellene. Ugyanakkor ezeket az aggályokat vettem, és a frakcióvezetői értekezletnek köszönöm 

képviselőtársaim részéről azokat a javaslatokat, amelyeket én magam is a következőkben 

igyekszem érvényesíteni. Ezek közül talán az egyik legfontosabb az, hogy figyeljünk oda arra, 

hogy miután a McDrive és McDonald’s megépítésével parkolókat vesztünk el, éppen ezért 

ragaszkodjuk ahhoz, hogy a parkolók visszapótlásáról előbb ne csak szerződésben, hanem 

kivitelezés szempontjából is előbb gondoskodjon a beruházó cég, tehát biztosan meglegyenek 

számunkra ezek a parkolók, hogy mi parkolókat ne veszítsünk el, és majd utána következhet 

egyébként magának a fejlesztésnek a megvalósítása. Ennyit szerettem volna bevezetésként 

elmondani.  

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Valóban, polgármester úr, alapvetően számomra nem más aggály merült fel a hellyel 

kapcsolatban, mint hogy a parkolókérdést, illetve az ottani közlekedést, tehát annak a 

városrésznek a közlekedését kell valahogy megoldani, egészen le az alsó 

bevásárlóközpontokig, legalább a TESCO-ig meg kell oldani. Ott naponta többször dugul be, a 

forgalom szabályozása nem tökéletes. Hogy miért merült fel a parkolóval kapcsolatban 
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probléma? Ebben polgármester úr, úgy tűnik, megértő, egyetértő volt, hogy ezen rész az a 

parkoló, ahol szinte ugyanúgy, mint Budapesten a P+P, tehát a városba beérkező, elfoglaltságot 

keresők egész napra le tudták rakni autóikat, anélkül, hogy ott jelentős fizetőparkolói díjat 

kellett volna fizessenek. Úgy tűnik, hogy ez csökken azzal, hogy egy részét elfoglalja ez a 

McDonald’s és a McDrive. Ezért kértük, hogy próbáljuk ezt valahogy megoldani. Ezt az 

előterjesztés tartalmazza egyébként, hogy a parkolókat pótolni kell, és megelőzően kell pótolni, 

mielőtt a beruházás elkészülne. Hogy a parkolók helyszíne jó-e, az vita tárgya. Felmerülnek 

olyan aggályok, hogy a pótlás területe már túl messze van a belvárostól, tehát valahol közelebb 

kellene kialakítani. Tettek is rá javaslatot többen, meg azt hiszem, hogy az ülésen elhangzott, 

nem tőlem, de mástól, hogy a ZTE stadion környékén lehetne még parkolót kialakítani, amelyik 

közelebb esik. Annál is inkább, mert ott maga a stadion is, amikor elkészült, elfoglalt 

közterületen lévő, addig szabadon használható parkolókat, és emiatt is csökkent a parkoló 

szám. Emiatt gondolom, hogy azzal, hogy itt a parkoló visszapótlásra kerül, lehet, hogy még 

meg kellene fontolni, hogy máshol is kellene a parkoló igényekkel is kialakítani parkolót. Ha 

nem is McDonald’s-hoz kapcsolódóan, hanem más, a tényleges igények alapján. Volt még egy 

felmerült dolgunk, az Udvardy Ignác tér, amelyik eddig nem volt kellően hangsúlyos. Egy kis 

letett kőoszlopon szerepel, hogy Udvardy Ignácok tere. Ketten is voltak, ezért jó lenne, ha ez 

hangsúlyosan is megjelenne. Az előterjesztés már ezért tartalmazza, hogy maga ez a 

létesítmény az Udvardy Ignác tér 1. számot viselje, miután elkészült ez. Azt hiszem, hogy 

várostörténeti szempontból jelentős, hogy ezt a két személyt megerősítjük. Nekem még egy 

felvetésem van: úgy érzem, hogy az a megjelölés, ami a teret jelenti, ehhez a városhoz, 

Zalaegerszeg prosperitásához nem méltó. Ha már a beruházás elindult, nem azt mondom, hogy 

a beruházóval csináltassuk meg, de valamilyen módon hangsúlyozzuk ki, egy megfelelő 

emlékművel, vagy emlékoszloppal, vagy bármivel, hogy igen, voltak ezek ketten a városban, és 

megemlékezünk róluk, és ezért van ez a tér.  

 

Balaicz Zoltán polgármester:  
A végéről szeretném kezdeni. Teljes mértékben elfogadtam már a frakcióvezetői értekezleten is 

képviselő úrnak ez irányú javaslatát, és mindenképpen azt kérem majd, hogy a megvalósítás 

során egyrészt az Udvardy tér 1. számnak a használata történjen meg. Kettő: illesszük be a 

fejlesztésbe oly módon azt az emlékkövet, vagy annak egy felújított, újragondolt változatát, 

amely méltó lehet ehhez a környezethez, ehhez a részhez, azt gondolom, hogy rendben van. A 

parkoló számmal kapcsolatban azt fontos a közvélemény számára is tisztázni, hogy 

összességében a parkolók száma nem csökken, hiszen 66 db parkolónak a megépítését a 

beruházónak kell vállalnia. Az, hogy ez már túl messze van-e vagy sem, igazából, ha most arra 

gondolok, hogy ott szűnnek meg a parkolók, ahol most az emlékkő van, és onnan a jégcsarnok 

mellé kerül, az igazából pár tucat méter. Tehát nem hiszem, hogy innentől kezdve már túl 

messze kerülne a belvárostól, de ettől függetlenül, amit képviselő úr mond, ezen a környéken 

amúgy is folyamatosan növelnünk kell majd a parkolók számát. Az előző napirendi pontok 

kapcsán tárgyaltuk egyébként a sportcsarnokot és a sportcsarnok előtti teret is. Az 1,5 milliárd 

Ft-os infrastruktúra fejlesztési pályázat részeként az ottani tér is meg fog újulni, és ott is 

szabályozott parkolásra kerül majd sor, tehát ezzel is egy normális lehetőséget tudunk 

teremteni. Másrészt a Mindszenty projekt keretében pont a képviselő úr által is megemlített 

stadion mellett közel 100 új parkolót fogunk megépíteni és létesíteni. Ezek így együtt már, ha 

összeadjuk, az 66 visszapótolt, és 100 vadonatúj parkolót jelent, így azt gondolom, hogy ebben 

a térségben ez most már akkor megnyugtató is lesz. 
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Kiss Ferenc képviselő: 

Szeretném előre bocsátani, hogy én mellette vagyok, hogy legyen Zalaegerszegen McDonald’s 

meg McDrive is. Részben azért, mert én nem járok oda, de a fiatalok, az unokáim szeretnek 

odajárni. De azt tudni kell, hogy egyszer már szerepelt ez a terület McDonald’s-nak, akkor a 

képviselőtestület elutasította. 

 

Balaicz Zoltán polgármester:  
Nem ez a terület. Arra vigyázzunk, hogy nem ez a terület! 

 

Kiss Ferenc képviselő: 
Igen, a sarkon, a Balatoni út - Stadion út sarkán, csak ez most 50 méterrel beljebb van. Tehát 

elutasította. Azt is tudom, hogy ez nem fiatalok meg idősek közötti ellentét, és én azt is 

felvállalom, ha én most azt mondom, hogy ne itt legyen, nem népszerű a fiatalok között, de 

mint Zalaegerszeg jövőjéért, egy élhető Zalaegerszegért is talán felelősséget vállalva azt 

mondom, hogy ide nem kellene. Mikor olvastam, hogy megkereste a McDonald’s az 

önkormányzat képviselőjét, és ezt ajánlotta. Én úgy gondolom, hogy ebben a városban vannak 

még más helyek is, ahol lehetett volna kijelölni helyet, vagy a McDonald’s vásárolt volna 

területet, ahol ő ezt felépíti. Miért mondom, hogy nem? Azért, mert ez a terület közlekedési 

szempontból túlzsúfolt. Most gondoljunk bele, ha majd a Kosztolányi úton kétirányú lesz, a 

forgalom a Bíró Márton és Stadion úton fog lebonyolódni. Gondoljunk bele, amikor a 

környéken ott van a Dózsa iskola, az APEH, ott van a Kis utcai óvoda, bölcsőde, onnan a 

forgalom óriási, ott lehetetlen közlekedni. Gondoljunk bele, mikor havi vásárok vannak, 

képtelenség közlekedni. Szerintem, aki kijelölte, vagy ajánlotta, nem is járt ezen a környéken, 

nem is tudja, hogy milyen lehetetlen a közlekedés, és oda beteszünk egy McDrive-ot, egy 

McDonald’s-ot. A McDrive-nak a városon kívül kellene, főközlekedési út mellett, a 

McDonald’s meg legyen a belvárosban, ahol akar, de nem itt, ahol ez veszélyes. Ez az egyik. A 

másik: feláldozzuk a parkolókat. Jó ez a válasz, hogy beljebb biztos még építenek parkolót, de 

azért azt szeretném elmondani, hogy mindig aggódtunk a zöldterületért, és ez a zöldterület most 

a rendezési tervünkben kivett sportterület, tehát zöldterületre van, most ezt ismét majd 

módosítani kell, hogy kivegyük, hogy ez közlekedési terület legyen, és parkoló épülhessen itt. 

Az viszont meglepett, amikor főépítész úr azt mondta a bizottsági ülésen, hogy azért is kell ide 

ez a McDonald’s, mert elveszi a Jégcsarnok ronda külalakját. Ha arra járt volna valaki, látja, 

hogy a platánfák már mindent eltakarnak, már megnőttek a platánfák. Az, hogy elveszünk 

három sor parkolót ebből a területből, én úgy gondolom, az élhető Zalaegerszeg miatt, a 

közlekedésbiztonság miatt nem ide kellene kijelölni, más területet kellene keresni, a kölcsönös 

megállapodás alapján. Nem ellene vagyok, de ide nem szabad McDonald’s-ot, és McDrive-ot 

építeni, pont a jövő miatt. Azon kellene gondolkodni, hogy ezt az utcát ki kellene szélesíteni 

még egy sávval, nem azzal, hogy oda építeni egy épületet. Arról nem is beszélek, hogy 

országos vásár, fesztivál, meg ami az előterjesztésben szerepel, a parkolás. Jó, az a válasz, hogy 

majd a zöldterületen még 59 parkolót kialakítunk. Ez világos, ez még beljebb van, egyébként 

kellene még parkoló, én is azt mondom, és ha megvalósul, amit polgármester úr is mondott, a 

sportcsarnok előtti terület, ott csökkenni fog a parkolóhelyek száma. Nem az van, hogy most 

mindenki ott parkol össze-vissza, kihasználva minden négyzetmétert, idővel ott zöldsávok is 

lesznek, ami csökkenti a parkolási lehetőséget. Úgy gondolom, a közlekedés miatt, a jelenlegi 

zöldterület feláldozása miatt én más helyen képzelném el, és azt kellene mondani a 

McDonald’s-nak, keressen egy másik helyet, nagyon szívesen tudunk segíteni. De az 

meglepett, hogy ezt ajánlotta. Olvasom, hogy képviselővel történt előzetes egyeztetés, a 

városfejlesztési elképzelés ebbe illeszkedik. Tudja valaki képviselőtársaim közül, hogy 
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tárgyaltuk ezt a fejlesztési elképzelést, hogy mi lesz ezen a területen? Én még nem láttam 

semmit! De hogy ebben biztos nem szerepelt McDonald’s meg McDrive, az biztos! Mindazok 

mellett, hogy kereskedelmi egységeket kell hozni a városba, ez igaz, de meg kellene nézni, 

hova telepítjük. Az nem lehet, hogy fiatalok, idősek, nem lehet az, hogy pillanatnyilag 

támogassanak engem, vagy ne támogassanak. Úgy gondolom, ha felelősséget érzünk a városért, 

a közlekedésért, az élhető közlekedésért, ide nem engedjük, hogy bármilyen épület, nem csak 

McDonald’s, bármilyen. Fel lehetne ajánlani, hogy a plázát bővítse, építsen oda mellé 

McDonald’s-ot, vagy menjen ki a város szélére, ott vannak a nagy bevásárlóközpontok. Azt 

tudom mondani, mindamellett, hogy legyen McDonald’s, ezt a helyszínt én nem tudom 

támogatni! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nem egyszerű egyébként egy ilyen megkereséskor területet ajánlani, hiszen ők maguk is 

néznek ilyenkor területeket, hármat is néztek, ezek közül kettő eleve kiesett, hiszen az egyik, 

amit néztek, ott – ahogy az előbbiekben említettem – az Euronics fog egy jelentős beruházást 

megvalósítani. A másik pedig néhány méterre a leendő Burger Kingtől nyilván nem egy általuk 

támogatható üzleti megoldás, hiszen a Burger King már lépett is, és megvásárolta a ZalaPark 

mellett a számára kinézett területet. Higgye el képviselő úr, hogy főépítész úr jár a városban, és 

higgye el, hogy jár azon a környéken is. Nyilván egy főépítész, akinek ez a szakmája, és 

művészi szemszögből is nézi ezeket a fejlesztéseket és elképzeléseket, talán néha más 

szempontokat is érvényesít akkor, amikor egy-egy területet megnéz. De ugyanez igaz a 

Műszaki Osztályon dolgozó kollégáimra is, nem hiszem, hogy lehetne őket úgy minősíteni, 

hogy ne értenék és ne tudnák, miről van szó, vagy milyen fejlesztési elképzeléseket szeretnénk 

megvalósítani. Mindezek figyelembe véve képviselő úrnak abban a tekintetben viszont 

továbbra is igaza van, és ezt a frakcióvezetői értekezleten is elmondtam, hogy a közlekedést ott 

majd orvosolni kell. Éppen ezért azt hiszem, hogy hosszú távon a megoldás mindenképpen az 

kell hogy legyen, és erre készültek el a fejlesztési tervek és elképzelések is, hogy mivel nagyon 

bevált a belső tehermentesítő út I. és II. üteme, ezt mindenképpen részben a sarkon 

körforgalom építéssel, részben a Balatoni út túloldalán egy meglévő körforgalom 

turbósításával, részben pedig a belső tehermentesítő út III. ütemének a megépítésével lehet 

majd kezelni. Reményeink szerint erre majd szintén lesz valamikor hosszabb távon pályázati 

forrásunk, de az igazi megoldás egyébként az lesz. Mert legyünk őszinték, ha most nem is épül 

McDonald’s és McDrive, akkor is, ettől függetlenül is a déli és a délutáni órákban így is van 

probléma. Tehát így is, úgy is ezzel a problémával a két körforgalom és a belső tehermentesítő 

út III. ütemének a megvalósításával mindenképpen foglalkozni kell, ebben egyetértünk. 

 

Dékány Endre képviselő: 

Három bizottsági ülést végigülve úgy látom, elhangzottak pro és kontra érvek, ez egy 

generációk közti különbséget érintő előterjesztés, mert úgy láttam, hogy a fiatalabb bizottsági 

tagok szívesebben támogatták ezt az előterjesztést, míg az idősebb generáció – akár magamra 

gondolok – inkább óvatosabban állt ehhez az előterjesztéshez. A Műszaki Bizottság hétfői 

rendkívüli ülésén tárgyalta meg ezt az előterjesztést, láttam az írásbeli anyagban, talán éppen 

ezért a bizottsági döntés nem szerepel, ezért szeretném ezt most konkrétabban elmondani. 

Polgármester úr utalt rá, hogy a műszaki ágazat részéről fogalmazódtak meg kritikák, én két 

jelentősebbet emelnék ki, ami már itt szóba jött. Az egyik valóban a közlekedési kérdések, 

amely elhangzott, a Stadion út túlterheltsége, a parkolók miatti nagy forgalom, nagy 

rendezvények, és a Kis utcai becsatlakozás problémájának a megoldása. Ha ez az előterjesztés 

átmegy, ezeket mindenképpen érdemes átgondolni, és ezzel foglalkozni kell. A másik fő érv 
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pedig a hely, és ezen belül a parkoló együttes helyét illetően a legfrekventáltabb helyre kerülne 

a parkoló együttes épülete, közvetlen a Stadion út mellett, másrészt pedig középen. Ezért 

hangzottak el kifogások a bizottság részéről, és még ha ezen a környéken is épül ez meg, igaz, 

hogy mind a nagypiacot, mind a sportrendezvényeket jól kiegészítené egy ilyen szolgáltatás, és 

nyilván lesznek itt vendégek, emiatt bőven. De szívesebben láttuk volna beljebb elhelyezni ezt 

az épületet. Nem szaporítom a szót, mert az érvek már elhangzottak, csak szeretném 

elmondani, vagy talán éppen ezek miatt az érvek miatt a Műszaki Bizottság így nem támogatta 

az előterjesztést. 

 

Bali Zoltán képviselő: 

A Gazdasági Bizottság ülésén is hosszasan vitatkoztunk erről az előterjesztésről, úgy látom, az 

akkor felvetett problémák, pl. a területhasznosítás, vagyonkezelési gondolatok, ezek most már 

nem képezik vita tárgyát, ennek külön örülök. Ezért én ezt a kérdéskört, ezt az előterjesztést 

három szempontból közelíteném meg. Az egyiket polgármester úr már nagyban körbejárta, ez 

inkább közlekedési és városfejlesztési szempont. Úgy gondolom, hogy ez egy frekventált 

területe Zalaegerszegnek, és egy frekventált területként egy fejlesztésre szánt terület is, hiszen 

láthatják, hogy a Mindszenty projekthez kapcsolódó stadion melletti parkoló fejlesztéssel, az új 

Ostoros Károly Csarnok felújításával, az ehhez kapcsolódó parkoló fejlesztéssel, a pláza és 

környékének fejlesztésével, a McDrive-val, valamint a már említett 1,5 milliárd Ft-os 

sportcsarnok előtti tér fejlesztésével, ill. az előbb említett tehermentesítő út III. ütemével, a 

hozzá kapcsolódó turbokörforgalommal kell szerintem ezt az egész fejlesztéssorozatot egyben 

néznünk. Ezt úgy kell néznünk, hogy ez a cél egyben, a McDrive, a sportcsarnok előtti tér jövő 

tavaszi felújítása, a McDrive szintén jövő évi megépítése, valamint a Mindszenty projekthez 

kapcsolódó, szintén jövő évi új P+R parkoló megépítése, és lehetőségeink szerint a TAO-s 

forrás felhasználásával majd az Ostoros Károly Csarnok felújítása, és a következő ütemben a 

McDrive-hoz kapcsolódó parkoló fejlesztéssel ezt az L-alakú területet egyben kell 

városfejlesztési szemmel nézni. Nem azt kell nézni, hogy ebben a területben most egy 

beavatkozás történik, hanem ezt mi egyben kezeljük, egy 2019. év végi fejlesztési zónaként, és 

azt kell néznünk, hogy ennek a fejlesztési zónának mi lesz a végeredménye. Ha ezek a parkolók 

megépülnek, és egyébként nagyon jogosan a Műszaki Bizottság ülésén, és nálunk, a Gazdasági 

Bizottság ülésén is felvetődött, hogy nyilvánvalóan a McDonald’s a beruházás megkezdésekor 

már kezdje meg a parkolók felújítását, ez egy örvendetes kiegészítő javaslat volt. Nyilván ez 

már azt szemlélteti, hogy a bizottsági tagok is ebben az L-alakú területben, mint egy fejlesztési 

zónában gondolkodnak. Ha már fejlesztési zóna, akkor nézzük meg, hogy milyen 

szolgáltatások vannak ezek a területen: sportolás, pláza, kiskereskedelem, szabadidősport, 

egyéb olyan lehetőségek, amik mind ide fogják vonzani a város lakosságát. Ha a 

szolgáltatásokat nézzük, és nem csak városfejlesztési szemmel nézzük meg ezt a területet, 

hanem úgy, mint aki a helyi piaci szereplőkre is odafigyel, akkor egy McDrive, ha csak 

megnézzük a ZalaParkot, és egyéb ilyen bevásárlóközpontokat, egymás mellé telepednek ezek 

a funkciók, ezek egymást erősítik. Ha egy McDrive-ot hozunk, ami egy multicég egyébként, 

franchise-rendszerben működő magyarországi üzemeltetővel, akkor mi erősítjük a plázában 

lévő cégeknek is a forgalmát, erősítjük a sportcsarnok forgalmát, erősítjük az ott lévő 

lehetőségeket. Mert aki elmegy mondjuk sportolni, utána ha akar inni egy kávét, vagy beugrik 

utána a McDonald’s-ba, el akar vinni valamit, akkor ezeket a szolgáltatásokat, mint 

városfejlesztők, egyben tudjuk erősíteni, nem csak infrastrukturális oldalról, hanem piaci 

szempontból is. Ez lett volna a második pontom. A harmadik pontom egy fogyasztói szempont. 

Jól ismerem a McDonald’s működését, és úgy látom, hogy képviselőtáraim kevésbé jártak még 

McDrive-ban, tehát ha megnézzük, a forgalomtechnika hogyan működik egy McDrive-nál, itt 
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autó-túlterhelésről beszél bárki, hogy itt most akkor megnövekedik a forgalom. Megnövekedhet 

a forgalom, 7-tel több parkolóhelyünk lesz ebben a zónában, a miatt a 7 kocsi miatt nem lesz 

valószínűleg a Kis utca túlterhelve. Aki a plázába megy vagy a McDrive-ba, az ugyanúgy, 

kicsit távolabb, de le tud parkolni. Nézzük meg a McDrive működését. Most északon bejön az 

autó, délen kimegy. Milyen egy csomagolási idő, hogyan szolgálják ki az embereket? A Kis 

utca, ill. az arra merőleges Stadion útra 5 percenként adunk egy autóterhelést a McDrive-val. 

Nem látom fogyasztói szempontból azt, hogy mi ezzel az új szolgáltatással túlterhelnénk azt a 

csomópontot. Amíg összecsomagolják, beül az autóba, továbbmegy, azt tegyük egy átlagos 5 

percnek, azt a csomópontot tehát 5 percenként egy autóval fogjuk terhelni.  

 

Dr. Paksy Zoltán képviselő: 

A helyszínválasztás problémájához szeretnék hozzászólni, két problémát látok ebben az 

ügyben, itt már sok hozzászólás el is hangzott. Az egyik a közlekedési káosz, az, amit okozhat, 

ami tulajdonképpen létre is jön majdnem minden nap az a dugó, reggel 8 órakor, és délután 4-5 

óra között, erről már volt szó, ezt nem is akarom tovább ragozni. Polgármester úr elmondta, 

hogy ezt a problémát orvosolni fogják, kérdés, hogy mikor. Ha felépül ez a McDonald’s itt, 

akkor mikor fog elkészülni ez a közlekedési változás, az itt kialakult közlekedési helyzet mikor 

fog megváltozni? Addig az erre járóknak ezt a problémát el kell viselni. A másik dologhoz is 

szeretnék hozzászólni, a parkolás problémájához, és amit Bali Zoltán képviselő úr és 

polgármester úr is elmondott. A városfejlesztés szempontjából tulajdonképpen ezzel egyetértek, 

jó ötlet ezt a térséget, ezt a városrészt, ezt a területet fejleszteni ilyen szempontból, ez jó lenne, 

de amíg ezek a dolgok nem valósulnak meg, tehát a közlekedés a parkolás kérdése, addig 

szerintem nagyon súlyos helyzet fog itt kialakulni. Ugyanis a parkolással kapcsolatban még egy 

probléma felvetődhet, mégpedig az, hogy mindannyian tudjuk, ezt a részt a pláza és a 

sportcsarnok között az emberek, az itt parkolók jó része arra használja, hogy leteszi az autóját, 

és bejön gyalog a városba. Sokan dolgoznak, az autójuk egész nap itt áll munkaidőben. Ha 

valaki kimegy oda, látja, hogy egész nap tele van ez a parkolórész.  Ha ide települ a 

McDonald’s, akkor azt kell mondanom, igaz, hogy a parkolószám nem csökken, ezt tisztáztuk, 

sőt, 7-tel még több is lesz, de az emberek akkor is erre fogják használni ezt az egész 

parkolórészt. Tulajdonképpen el fogják foglalni az összes parkolót a McDonald’s körül. Nem 

tudom, lesz-e ebből olyan probléma előbb-utóbb, hogy a McDonald’s ebből problémát csinál, 

hogy nem lehet ide parkolni, nem fognak tudni bejönni az emberek a McDonald’s-be, vagy 

próbálja érvényesíteni a jogait abból a szempontból, hogy neki legyenek itt parkolói, lekeríti a 

parkolóját. Ebből nem származik-e újabb konfliktus, hogy a McDonald’s-be járók nem tudnak 

sehol leparkolni, mert az a 7 hely, ha sokan jönnek, akkor kevés lesz. Vagy a McDonald’s a 7 

új helyet lekeríti, lezárja, hogy azt csak az oda járók használhatják, és ha éppen nem megy 

senki a McDonald’s-be, akkor van ott 7 üres parkoló, miközben az összes többi dugig van.  

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nem akarok a szavába vágni képviselő úrnak, de most hány parkolója van a McDonald’s-nak? 

 

Dr. Paksy Zoltán képviselő: 

Most nincs neki parkolója. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönöm! 
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Dr. Paksy Zoltán képviselő: 

De nem is parkol itt egy csomó autó a belváros ezen területén, de ott viszont szeretnének egy 

csomóan parkolni. Rengeteg olyan ember szeretne ott parkolni, aki bejön dolgozni, és ott 

hagyja az autóját. Itt azt a megoldást javaslom hosszabb távon, ugyanúgy, ahogy a 

közlekedésre is kapunk választ, hogy talán majd az meg lesz oldva, itt azt szeretném, ha az 

lenne a megoldás, hogy a parkolási lehetőséget is bővíteni kell mindenképpen. Mégpedig azt a 

lehetőséget, hogy az emberek vagy ingyen, vagy nagyon olcsón, kedvezményesen ebben a 

térségben le tudják tenni az autójukat, és be tudjanak jönni a városba dolgozni. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Pont erre utaltunk, hogy a jelenlegi 59 helyett 66 parkoló visszapótlására kerül sor, illetve a 

stadion mellett még plusz 100 parkoló megépítésére kerül sor. Remélem, hogy ebben a 

térségben, egyben kezelve ez már egy új lehetőség. Hiszen ahogy képviselő úr is utalt rá, ha 

most egyben kezeljük, és nem csak a McDonald’s-ról beszélünk, lesz egy kívül-belül megújuló 

sportcsarnokunk, lesz a sportcsarnok előtti tér, ami szintén megújul, megépül a McDrive, 66 új 

parkoló épül a Jégcsarnok mögötti területen, megújul az Ostoros Károly Munkacsarnok, és 

emellett még 100 parkoló épül a stadion mellett. Ha ezt így egyben kezeljük, akkor nagyon 

bízom benne, hogy azok a felvetések és észrevételek, amelyeket képviselő úr is a parkolással 

kapcsolatban megfogalmazott, azok talán már megnyugtatóbbá tudnak válni. 

 

Galbavy Zoltán képviselő: 

Nagyon sok szó esett a parkolásról, nekem inkább a közlekedéssel lenne problémám. A két 

legnagyobb településrészről, a Landorhegyről és a Kertvárosból érkezőknek a Balatoni út – 

Stadion utca csomópontja nem szeretném, ha olyan lenne, mint a Tesco melletti körforgalom. 

Azt javaslom, ha a szakmai bizottság, a Műszaki Bizottság ilyen problémás volt, akkor egy 

munkacsoportot állítsunk fel, és nézzük át a közlekedést. Mert rendben van, a parkolókkal 

nincs semmi gond, lesz a Jégcsarnok mellett parkoló, viszont ha azt nézem, hogy a 

Kertvárosból, a Landorhegyről jönnek autóval, akkor a balra kanyarodás most 6-7 másodperc, 

de ha feltorlódnak az autók, akkor megint egy ugyanolyan csomópontunk lesz, mint a Tesco 

mellett. Nézzük át a közlekedést! Ugyanúgy igaz ez a Csácsból érkezőkre is, két sávban, a 

jobboldali sávból tudnak jobbra kanyarodni, ott is aki menne tovább egyenesen a Kertváros 

vagy a Landorhegy felé, az a jobb oldali sávot, azt a sort feltartja. Az lenne a kérésem, hogy 

egy ilyen munkacsoportot alpolgármester úr vezetésével hozzunk létre, és nézzük át a 

közlekedést. Ne legyen egy olyan csomópont, mert ez nagy probléma lesz. Támogatom az 

előterjesztést, a helyszínválasztást is, csak a közlekedést nézzük át, ez a kérésem. 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Köszönöm képviselő úr javaslatát, és az újabb nemes feladatot! Előzetesen, amíg ez az 

előterjesztés elkészült, a Műszaki Osztály kollégáival több körben leültünk és egyeztettünk, a 

most felvetésre került, jobbító szándékú kritikákról, észrevételekről előzetesen beszéltünk. 

Ahogy képviselőtársaim fogalmaztak, a közlekedés problémáját én is nagyon fontosnak tartom, 

hogy ott akár a Kis utca impulzusszerű terhelését, forgalomintenzitását, a tehermentesítő út 

későbbi befejezésének lehetőségét megteremtsük. Azzal én is egyetértek, hogy nyilván lesz 

egyfajta forgalomnövekedés a McDonald’s környékén, de szerintem pillanatnyilag egy-egy 

adott időintervallumban ez nem fog olyan nagy terhelést okozni. A Kis utcát és tehermentesítő 

út fejlesztésének lehetőségét továbbra is fenn kell tartani, és ha ez a létesítmény ott megépítésre 

kerül, akkor már ez előtt fel kell ennek a történetnek a fontosságát újra erősíteni. Ahogy 

képviselőtársam is kérte, az nem fordulhat elő, hogy a város más részéről érkező, és ott 
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mondjuk parkolni vágyó zalaegerszegi polgárok ezt a helyet ne tudják igénybe venni, ne tudják 

megtalálni azt a lehetőséget, hogy ott parkolóhelyet találjanak. Visszatérve a parkolóhelyekre, 

szerintem nagyon fontos felvetés volt, és nagyon jó ötlet, hogy első ütemben épüljenek meg 

azok a parkolók, viszont képviselőtársaim utaltak arra, hogy miért pont ott, miért pont azon a 

zöldfelületen. A közelben kellett olyan helyet találnunk, ahol ez a parkoló nagyon gyorsan, és 

ahogy elhangzott, első ütemben megépülhessen, ezért is ragaszkodott hozzá az önkormányzat, 

hogy mi tervezzük ezt a parkolót, és előzetesen a McDonald’s felé is közöltük, hogy milyen 

műszaki tartalommal képzeljük ennek a parkolónak a megépítését. Talán Kiss Ferenc képviselő 

úr vetette fel a sportcélú fejlesztés és a zöldfelület kérdését, a sportcsarnok és a pláza környékét 

figyelembe véve a sportfejlesztésnek a súlypontja inkább a sportcsarnok felé tolódik. 

Gördeszka pálya, teniszpálya, ott is van zöldfelület, korábban a kosárcsapat is benyújtott egy 

olyan TAO-s pályázatot, hogy egy kültéri kosárpályát szeretnénk építeni, tehát a 

sportfejlesztést inkább súlypont szempontjából abba az irányba kellene eltolni. Továbbra is 

probléma annak a kisebb – úgy is mondhatnám – sportkomplexumnak az üzemeltetése, és a 

későbbiekben fontosnak tartanám, hogy ezt kerítéssel is körbevegyük. Szerintem a sportcélú 

fejlesztésnek a súlypontja inkább a sportcsarnok környéke, természetesen a zöldfelületekre oda 

kell figyelni, de itt arra is oda kell figyelni, ami talán minden ilyen parkoló rendelet 

módosításnál, parkolással érintett kérdéskörnél felmerül, hogy igenis a sportcsarnok környékén, 

a stadion környékén problémás a parkolás. Tehát a közelben mindenképpen kell megfelelő 

számú parkolóhelyet létesíteni, de ami a műszaki ágazat számára is kiemelten fontos, a 

közlekedés fenntarthatósága azon a környéken, és természetesen a város hosszú távú 

közlekedési fejlesztéseinek a megvalósíthatósága is, ennek a lehetőségének a megtartása. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Ehhez az egész témához óhatatlanul hozzátartozik még egy dolog, ami nem került szóba, de 

mielőtt rátérnék, a most kialakult vitával kapcsolatban hadd kérdezzek két dolgot. Magam is 

utaltam rá, hogy az egész közlekedési rendszert át kell ott tekinteni, mert naponta többször 

bedugul, ezért köszönöm, hogy ezt Galbavy Zoltán képviselő úr konkretizálta, hogy egészen a 

Tesco-ig meg kellene vizsgálni. Jó az ötlet is, hogy próbáljuk meg ezt egy munkabizottsággal 

megtenni. A másik, hogy folyamatosan emlegetjük a parkolókat, de nem hangzik el egy szó. 

Ezek eddig ingyenes parkolók voltak. A létesítettek fizetők lesznek, vagy marad az 

ingyenesség? Erre egyébként van igény, és ilyen mértékben erre szükség is van, tehát jó lenne, 

ha ebben a városvezetés nyilatkozna. Most pedig rátérek arra, ami óhatatlanul ehhez a 

kérdéshez hozzátartozik. Most a McDonald’s a város abszolút központi helyén, súlyponti 

helyén van. Kijön onnan. Mi lesz a helyén? Tudjuk, hogy ez magánterület, az épület 

magántulajdonban van, viszont nem mindegy, hogy mit teszünk oda be. Jó lenne, ha 

megfogalmaznánk legalább egy olyan igényt, hogy ez egy abszolút igényes, kulturált, jó 

megjelenésű utódlétesítmény legyen, utódüzlet, vendéglő, vagy bármi, de ne legyen ott 

mondjuk turkáló, kínai üzlet, egyéb, vagy még egy bankfiók. Hanem egy olyan szolgáltatás 

kerüljön oda, amelyik igényes, mivel a Kazinczy tér is megújul, ott lesz a Mindszenty központ, 

tehát egy igényes, jó megjelenésű, a várost tükröző szolgáltatás kapjon ott helyet. Ezt kívántam 

még megfogalmazni. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönöm, hogy feltette a kérdést, mert a válaszokat egyébként tudja képviselő úr is, hiszen 

frakcióvezetői értekezleten megbeszéltük, de ezzel lehetőséget teremt arra, hogy itt nyilvánosan 

is elmondjam. Az első kérdésére: mind a sportcsarnok előtt megvalósuló felújítás után az ott 

kialakított parkolók, mind pedig természetesen a visszapótolt, Jégcsarnok, pláza mögötti 66 
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parkoló továbbra is ingyenes lesz. E tekintetben nincs változás, továbbra is ingyen 

használhatják. Kettő: az Arany Bárány alatt lévő, onnan kiköltöző McDonald’s helyén a 

tulajdonos a tájékoztatás alapján egy elegánsabb, a régi időket kicsit megidéző cukrászdát és 

kávéházat szeretne kialakítani. Most egy, a McDonald’s-ot szintén jól ismerő képviselő kért 

szót. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Bár az utolsó fél évben nem voltam ott, de ettől függetlenül valóban ismerem, és arra is 

emlékszem, amikor a McDonald’s idejött Zalaegerszegre, az elsők között volt, aki a 

privatizálásnak nevezett folyamat részeként az akkori tulajdonosoktól a Bárány épületében a 

Rossmann mellett legelőször vette bérbe ezt a helyiségcsoportot. De visszatérve a McDonald’s-

ra: kimentem kávézni, gondoltam, mire visszajövök, talán véget ér a vita, de nem… Közben 

azért hallottam, hogy itt mindenki elkezdte a saját ötletével bombázni a közgyűlést. Egyet 

tudomásul kell venni: a McDonald’s nem is multi, hanem transznacionális vállalat. Ezek olyan 

közgazdasági, szociológiai és műszaki elemzéseket végeznek egy-egy egységük akár 50 

méterrel történő áthelyezésénél, hogy azt el sem tudjátok képzelni! Miért nem ajánlunk fel más 

helyet? Mondjuk nem valószínű, ha – és elnézést alpolgármester úrtól – a botfai körforgalom 

mellé felajánlanánk neki egy helyet, akkor oda menne, inkább akkor azt mondaná, elmenne 

innen. Ő tudja, hogy miért és hova akar menni. Nekünk egy lehetőségünk van, ebben dönteni, 

hogy ezt mi akarjuk vagy nem. Egyébként biztos mindenki ismeri, ha valamit nem akarsz 

megoldani, akkor hozz létre egy vagy több bizottságot, és akkor biztos, hogy nem lesz 

megoldva! A közlekedési probléma valóban jelentkezik, éppen Böjte Sándor Zsolt képviselő úr 

és az én körzetem határán van, az Október 6. térnél ér véget nagyjából, de inkább a Budai Nagy 

Antal utcánál az én körzetem. Abba az irányba ha szoktam menni néha – nem is néha, elég 

gyakran –, ott igazából 3 és 6 óra között van forgalom, de akkor elég brutál forgalom van, úgy 

egyébként nincs. Most ez a McDrive-os szokás néhány városban – mint polgármester úr célzott 

rá, ismerem a McDonald’s-ot –, tehát ezek a McDrive-os történetek, hogy gépkocsival 

odamegy, benyúl, kiszolgál, stb., ezek főleg az esti órákban szoktak történni. Nem is erre épít 

elsősorban, hanem arra a forgalomra, ami itt már a belvárosban is megvan, fiatalok, kevésbé 

fiatalok, akik oda járnak, azok túlnyomórészt gyalog járnak oda. A Mcdonald’s számol-e azzal, 

hogy esetleg neki marad-e parkolóhely vagy nem? Biztos, mivel azért már 20 éve itt van 

Zalaegerszegen, végzett egy olyan elemzést, hogy kik, miért, mikor, hogyan járnak oda, én a 

McDonald’s oldaláról ezt az egész történetet nem félteném, ő tudja, hogy mibe, hogyan, miért 

fektet be. Amit a Gazdasági Bizottság is ajánlott, hogy tegyünk be egy olyan kitételt, hogy 

először a parkolókat építse meg, azoknak a kiváltása történjen meg, az teljesen jogos, a 

parkolóból nem lesz kevesebb, csak egy kicsit kifelé tolódik. Ennél sokkal kijjebb lévő 

helyeken, kevésbé közel a belvároshoz is igénybe veszik az ide bejövők azokat a 

parkolóhelyeket, amik szabadok, pl. Zala utca, és mondhatnék még jó néhányat. 

Zalaegerszegről éppen az egyik kisfilmben hallottam, hogy negyed óra alatt bármi elérhető 

gyalog, ha valakinek olyan szándéka van, akkor bárhol tud parkolóhelyet keresni magának. A 

közlekedés megoldása valóban probléma, de ez ettől függetlenül probléma. Egy ilyen 

transznacionális cég egy ilyen áthelyezés esetén nagyon sok mindent mérlegel, és nekünk az a 

kérdés, ezt elfogadjuk vagy nem. Azt gondolom, hogy a tolerancia határa ezt el kell bírja, 

különböző apróbb kérdéseket feltehetünk természetesen, alakíthatunk bizottságot, 

felülvizsgálhatjuk a jelenlegi közlekedési helyzetet, a várhatót, ami szerintem ettől független, és 

szükséges lenne. De ettől függetlenül nekem az a javaslatom, hogy döntsünk róla, és tegyük 

lehetővé a város fiataljai, a lakossága számára, hogy aki mekibe akar menni, az el is tudjon 

menni. 



 77. oldal / 105 

 

 

 

 
 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. május 18. 

 
 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Így igaz, képviselő úr, döntsünk, de tényleg legyen tisztában a lakosság is, és mi is, hogy miről 

döntünk. Láttam, egy kicsit aggódik képviselő úr a McDonald’s-ért. Ez egy multicég, szerintem 

van pénze, nekünk nem az ő érdekeit kell képviselni. Mintha az jött volna ki belőle, hogy neki 

ez a kívánsága. Ott van pl. a régi Köbtex területe a piac környékén, oda is költözhetett volna, 

vagy a plázából ha elmegy az Electro World, miért nem a plázába költözik be? Ez csak 

ötletelés, ami elhangzott, hogy azért tisztában legyünk vele. Az megütött, polgármester úr, 

hogy újabb 100 parkoló lesz a stadion környékén, ez nem tudom, hol van. Ahol eddig is 

parkoló volt?  

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Mi döntöttünk róla, képviselő úr! 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Jó, tehát ott lesz parkoló. Amit csinált a stadion, az le van zárva sorompóval még mindig, ami 

mögötte van, ott teherautók és buszok parkolnak, de reméljük, egyszer kialakul. Csak annyit, 

hogy a sportcsarnok mögötti terület nem szabad terület már, mert ott vannak kispályák, van 

teniszpálya, gördeszka pálya, ott már nem tudunk terjeszkedni, csak a Jégcsarnok mögött 

tudunk, meg a pláza vonalában. Csak azért mondom, mert naponta négyszer-ötször 

megfordulok a környéken, és tudom a közlekedést is. A közlekedési rendről még annyit, hogy 

én kb. két éve mondom, hogy a Kis utcából való kiközlekedést, ha egyszer eljutnánk oda, hogy 

megnéznénk, a Kis utcából nyugati irányba is három parkolóhelyet kellene megszüntetni, és 

máris nyugati irányba is ki lehetne jönni, a Batthyányi utcára. De azóta semmi, mindenki 

bemegy a csőbe, a tölcsérbe, és mindenki csak a Stadion utcára tud kiközlekedni, ami 

egyszerűen lehetetlen az ottani közlekedési rend szerint. A lehetőséget meg kell adni, a 

közlekedést meg kell vizsgálni, hogyan lehet javítani, ezzel egyetértek, de ez mind a jövő 

érdeke. Én az ottani területekért aggódom egy kicsit! Egy McDonald’s-ot odateszünk, az még 

rendben is van, de hogy a McDrive-ot, neki gépkocsihely kell, neki parkoló kell, neki be kell 

állni oda, és ez csak túlzsúfolttá teszi ott a közlekedési helyzetet. Nekem ez az egy aggályom 

van, ezért ezt nem fogadom el. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A McDrive-nak pont az a lényege, hogy neki nem parkoló kell, erről szól az egész, hogy a 

McDrive bemegy autóval, megvásárolja, és az autójával megy tovább, nem leteszi. Ez eleve 

erről szól. Az, amit Kiss Ferenc képviselő úr a Kis utcával kapcsolatban mond, a 

körforgalmakkal együtt, kérem alpolgármester urat, vizsgáljuk meg, mert ez egy jogos felvetés, 

erre mindenképpen térjünk vissza. Ötletelni persze lehet, mindannyian tudnánk ötletelni, de a 

plázában nem lehet McDrive-ot csinálni, ezt mindannyian tudjuk, és ők McDrive-ot 

szeretnének csinálni, így ez a javaslat nem életszerű. A Köbtex pedig egy elég érdekes 

probléma, hiszen a Köbtex-nek olasz tulajdonosa van, aki az egész területet egyben árulja, most 

már évek óta, 1 milliárd Ft-ért, tehát ez nyilván nem egy egyszerű megoldás.  

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Csak egy kiegészítést szeretnék tenni, a stadion melletti parkoló sorompó-kérdését képviselő 

úrral többször beszéltük, és volt is interpellációs kérdés, erre kapott is választ. Ennek a teljes 

mértékű kihasználtságát szeretnénk megteremteni, ezt természetesen a Műszaki Osztály 

vizsgálja, de egyes rendezvényeknél az a sorompó azért már nem volt zárt helyzetben, akár a 
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vásár, akár a sportcsarnokban lévő nagyobb rendezvényeknél arra ügyelünk, hogy ott is 

tudjanak parkolni. Ez a helyzet javult, ezt csak a pontosítás kedvéért szerettem volna 

elmondani. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Tehát akkor zárásképpen: érintettük a parkolás témáját, a parkolással kapcsolatban 

megállapítottuk, hogy részben a sportcsarnok előtti területen ingyenesen, rendezetten parkolási 

lehetőség lesz. Megállapítottuk, hogy 66 db parkoló visszapótlásra kerül, ingyenes lesz, ill. a 

Galamb utcában egy korábbi döntésünk alapján parkolók épülnek. A képviselő úr által is 

mondottakhoz visszatérve, a McDrive-nak az a lényege, hogy ott nem parkolnak, és ha a 

mostani McDonald’s-szal hasonlítjuk össze, most sincs parkolási lehetőségük, tehát ahhoz 

képest az a 7 db parkoló még egy plusz lehetőséget is jelent. Egyébként leterheltségben 

reményeink szerint pont azért, mert McDrive, nagy problémát nem fog okozni, talán a Kossuth 

utcai McDonald’s sem okoz nagy leterheltséget 1994 óta. A fejlesztéseket áttekintettük, és 

abban is igazat adtunk képviselőtársaimnak, hogy ezzel párhuzamosan, részben ragaszkodjunk 

ahhoz, hogy a visszapótlás történjen meg először, és csak utána a beruházás, részben pedig 

azzal értettünk egyet, hogy a Kis utcai problémát Kiss Ferenc képviselő úr felvetésére, és a 

körforgalom problémáját Galbavy Zoltán képviselő úr felvetésére Gecse Péter alpolgármester 

úr a műszaki szakemberek bevonásával vizsgálja meg. Nézzük meg, hogy akár egy következő 

infrastrukturális keretből, akár a Kis utcai problémát, akár pedig a körforgalom turbósítását 

még egy sáv megoldásával meg lehet-e oldani, és akkor talán ebben a tekintetben is előre 

tudtunk lépni. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás 

mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 127/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában álló 2897/15 hrsz-ú kivett parkoló megnevezésű, 8.257 

m
2
 nagyságú ingatlanból az InformGeo 2001 Kft. által 8-14/2017 munkaszámon 

készített vázrajz alapján keletkező 2897/20 hrsz-ú, 1.214 m
2
 területű, kivett 

parkoló megnevezésű ingatlan forgalomképessé válásával. 

 

Határidő: telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő jogerős átvezetését 

követő 30 nap 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése zártkörű pályázati eljárás 

keretében a McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft. részére kívánja 

hasznosítani az 1. pontban körülírt telekalakítás során keletkező Zalaegerszeg 

2897/20 hrsz-ú 1.214 m
2
 nagyságú kivett parkoló megnevezésű ingatlant az 

alábbi feltételekkel: 

 

 A 2897/20 hrsz-ú ingatlanon a McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft. 

körülbelül 200 négyzetméter alapterületen McDonald's étteremet és McDrive-ot 

létesít. 

 



 79. oldal / 105 

 

 

 

 
 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. május 18. 

 
 

 A hasznosítás ellenértékét a közgyűlés évi 6.350.000,-Ft+ÁFA összegben 

határozza meg, mely magába foglalja az épület által elfoglalt terület 

földhasználati jogának ellenértékét, a 2897/20 hrsz-ú ingatlan épülettel nem 

érintett területének bérleti díját, továbbá a 2897/16 hrsz-ú ingatlanon a 

McDonald's parkolóigényét szolgáló terület bérleti díját (a használati díj 

elemeinek értéke a szerződéskötésig az épület pontos paramétereinek 

ismeretében kerül meghatározásra). 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult évente a hasznosítási 

díj elemeit a KSH által tárgyévet megelőző évre vonatkozóan megállapított 

fogyasztói árindex mértéke alapján megemelni. 

 

 A terület bérletek a 2897/20 hrsz-ú birtokba adástól számított 15 év határozott 

időre szólnak, a Ptk. alapján a földhasználati jog a ráépítőt (megállapodás 

alapján ennek éves ellenértéke a földtulajdonost) az épület fennállásáig illeti 

meg. 

 A földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének költsége a jogosultat 

terheli. 

 

 Az épületet és kiszolgáló létesítményeit a 2897/20 hrsz-ú ingatlanon kell 

elhelyezni, kivéve az OTÉK előírása alapján kiépítendő parkolókat, melyek (egy 

része) a 2897/16 hrsz-ú ingatlanon a kiépíthetők. 

 A McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft-nek a Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 2897/16 hrsz-ú 

ingatlanon saját költségén meg kell építenie a 2897/20 hrsz-ú ingatlanon 

elbontásra kerülő 59 db parkolót, és szükség szerint a McDonald's 

parkolószükségletét szolgáló további parkolókat.  

 A 2897/16 hrsz-ú ingatlanon létesítendő parkolók terveit Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata saját szilárd burkolatú út és parkolófelület, zárt 

csapadék csatorna, közvilágítás, zöldfelület, fásítás műszaki tartalommal saját 

költségén elkészítteti, és a McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft. 

rendelkezésére bocsátja. 

 A 2897/20 hrsz-ú ingatlan birtokba adásának feltétele, a 2897/20 hrsz-ú 

ingatlanon elbontásra kerülő 59 db parkoló, és szükség szerint a McDonald's 

parkolószükségletét szolgáló további parkolók (szilárd burkolatú út és 

parkolófelület, zárt csapadék csatorna, közvilágítás, zöldfelület, fásítás műszaki 

tartalommal való) megépítése.  

 A megépített parkolókat térítésmentesen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonába kell adni, az átadás során az önkormányzatnak 

fizetési kötelezettsége nem keletkezhet. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert a zártkörű pályázati eljárás lefolytatására, és 

érvényes, a pályázati kiírásnak minden tekintetben megfelelő ajánlat beérkezése 

esetén felhatalmazza a polgármestert a hasznosítási szerződés aláírására. 

 

Határidő: pályázat kiírásra:  

 2897/20 hrsz-ú ingatlan jogerős létrejöttét követő 30 nap 

 szerződés kötésre:  

 a pályázati eljárás eredményes lezárultát követő 45 nap 
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  térítésmentes átadásra:  

  parkoló használatba vételét követő 90 nap 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyet ért azzal, hogy az 1. pontban 

körülírt telekalakítás során keletkező 2897/20 hrsz-ú ingatlanon építési hely 

kerüljön kijelölésre lehetőleg a meglévő zöld sáv és platánfák figyelembe 

vételével, a 2897/16 hrsz-ú ingatlanon szükség esetén közlekedési terület 

kerüljön szabályozásra a projekt megvalósíthatóságának megfelelően. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyet ért azzal, hogy a 

címregiszterben Udvardy Ignác tér megnevezéssel szereplő ingatlan helyrajzi 

száma 2897/15 hrsz-ról az 1. pontban körülírt telekalakítás során keletkező 

2897/21 hrsz-ra változik. 

 

Határidő: a telekalakítás átvezetését követő 30 nap 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

 

21. A Zalaegerszeg 0185/8 hrsz-ú ingatlan részterületének bérbeadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Itt egy olyan témával kerülünk szembe, amelyről mi már beszéltünk a közgyűlésen, hiszen a 3B 

Hungária Kft. egy országos GINOP-os kutatásfejlesztési program eredményeképpen közel 1 

milliárd Ft-os beruházást tud végrehajtani a búslakpusztai területen. Időközben annyi 

módosítást szeretnék tenni, mivel a földhivatalnál már a helyrajzi számok átvezetése 

megtörtént, ezért arra kérem képviselőtársaimat, hatalmazzanak fel, hogy az ezekre vonatkozó 

részek majd a határozati javaslatból kikerüljenek. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 128/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályáztatás nélkül, öt év határozott 

időre bérbe adja a zalaegerszegi 0185/8 hrsz-ú ingatlan továbbosztásával létrejövő 

0185/11 hrsz-ú ingatlan 25243 m
2
-es, a. jelű alrészletét a 3B Hungária Kft. és 

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. Konzorcium részére a Zalaegerszeg és térsége 

települési szilárd hulladékainak kezelésére vonatkozó hulladékhasznosító technológia 

fejlesztés megvalósítása céljára. 
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A bérleti szerződésben szerepeltetni kell: 

-  Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy a bérlők – konzorcium tagjaiként – 

GINOP-2.1.1-15-2016-00904 azonosító számon támogatási szerződést kötöttek 

a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása - Új berendezések kifejlesztése 

a vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok kis és közepes kapacitású 

technológiai rendszerének hazai gyártására megnevezésű pályázati felhívás 

keretében. Az önkormányzat a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg 

tulajdonosi hozzájárulást ad ki a 0185/11 hrsz-ú ingatlan telephelyként történő 

cégbírósági bejegyeztetése érdekében, valamint a projekt megvalósításához és 

üzemeltetéséhez. 

- Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a zalaegerszegi 0185/8 hrsz-ú 

ingatlan, majd annak továbbosztásával a 0185/11 hrsz-ú ingatlan (továbbiakban: 

ingatlan).  

-  Az önkormányzat pályázati eljárás lefolytatása nélkül bérbe adja, bérlők pedig 

bérbe veszik a kialakuló 0185/11 hrsz-ú ingatlan 25243 m
2
-es a. jelű alrészletét a 

bérleti szerződés hatálybalépését követő 5 éves időtartamra.   

- A bérleti díj mértéke 129.858,- Ft + ÁFA/hó, azaz százhuszonkilencezer-

nyolcszázötvennyolc forint + ÁFA/hó. A bérlők a bérleti díjat egyetemlegesen, 

havonta előre, minden hónap 15-ig kötelesek megfizetni az önkormányzatnak az 

OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-15432704 számú számlájára. A felek 

megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden évben az infláció (a KSH által 

közzétett előző évi fogyasztói árindex) mértékével megemelkedik, amelyről a 

bérbeadó a bérlőket írásban tájékoztatja. 

- A bérleti díj késedelmes fizetése esetén az önkormányzat a Ptk. szerinti 

késedelmi kamat felszámítására jogosult.  

- Az önkormányzat a bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlemény zavartalan 

használatáért szavatosságot vállal.  

- A bérlők tudomásul veszik, hogy a bérleményt albérletbe nem adhatják, 

valamint annak használatát a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül másnak nem 

engedhetik át.  

- A bérlők saját költségükön kötelesek gondoskodni a bérleti jogviszony 

időtartama alatt az ingatlan karbantartásáról és tisztántartásáról.  

- A bérlők kötelesek az ingatlant a bérleti szerződésnek megfelelően használni. A 

bérlők kötelezettséget vállalnak az ingatlannal kapcsolatos tűzrendészeti, 

balesetvédelmi szabályok betartására, és felelősek minden olyan kárért, amely a 

rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. 

- A bérlők felelősséggel tartoznak az ingatlanon a bérlő vagy a beleegyezésükkel 

ott tartózkodó személyek magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáért és 

az eredeti állapot helyreállításáért, továbbá a kár megtérítéséért. A bérlők 

felelnek az általuk bérelt ingatlanon harmadik személyeknek okozott károkért. 

- Bérlők tudomással bírnak arról, hogy az ingatlanra a 4955 hrsz-ú ingatlan javára 

vízelvezetési szolgalmi jog, az FGSZ Zrt. javára bányaszolgalmi jog és az E.ON 

Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára vezetékjog  került bejegyzésre. A 

bérlő tűrni köteles, hogy a szolgalmi jog és a vezetékjog jogosultjának 

(továbbiakban: jogosult) képviselője az ingatlan területére bármely napszakban – 

időkorlátozás nélkül – a vezeték ellenőrzése, karbantartás és hibaelhárítás 

céljából belépjen. A jogosult a munkálatok megkezdéséről – kivéve az azonnali 



 82. oldal / 105 

 

 

 

 
 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2017. május 18. 

 
 

és sürgős hibaelhárítás esetét – 15 nappal korábban köteles értesíteni a bérlőket. 

A jogosult az elhelyezett vezeték javítása, cseréje, illetve bármilyen más, az 

ingatlan igénybevételével járó munkák esetén a keletkező károkat köteles 

megtéríteni. 

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 

11. § (11) bekezdése alapján a bérlők jelen szerződés aláírásával vállalják, hogy  

 a)  a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesítik, 

 b)  az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak 

megfelelően használják, 

 c)  a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 

jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek 

vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

- A bérlőknek – Nvtv. 3.§ (2) bekezdése alapján – cégszerűen aláírt módon 

nyilatkozniuk kell, hogy átlátható szervezetek. A nyilatkozat a bérlet szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi.  

- A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a haszonbérlővel 2012. 

augusztus 2-án kötött és 2016. március 11-én módosított haszonbérleti szerződés 

2. számú módosítása, és azzal kapcsolatban felmerülő elszámolás. 

-  Az ingatlanon megvalósuló épület/épületek jogi helyzetének rendezése 

érdekében a bérleti szerződést felül kell vizsgálni, amelyet szerződő felek 

megállapodása alapján a bérlők kötelesek a használatbavételi eljárás jogerős 

lezárultát követően haladéktalanul kezdeményezni. 

- A szerződés lejárta előtt hat hónappal felek a bérleti szerződés esetleges 

módosításáról, vagy fenntartásáról egyeztetést tartanak. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 3B Hungária Kft-vel és a Szabadics 

Közmű és Mélyépítő Zrt-vel kötendő bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: a bérleti szerződés megkötésére: 2017. június 30. 

  a haszonbérleti szerződés módosítására: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

22.  A volt ZÁÉV munkásszálló felújítására vonatkozó kérelem benyújtása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A Nemzetgazdasági Minisztérium hirdette meg azt a pályázati lehetőséget, hogy a 

munkaerőhiánnyal szembesülő településeken munkásszállókat lehessen létrehozni. Már nem a 

régi fogalom szerint kell gondolkodni, ezek a munkásszállók már nem azok a régi 

munkásszállók, ezek már modern, a XXI. századi követelményeknek megfelelő. Összesen a 

miénk 162 férőhelyet és 3 egyéb lakóegységet, szobát is tartalmazó, a mérnökök letelepítésére 

is alkalmas munkásszálló lenne, amit kb. 600 millió Ft-os ráfordítással lehetne kialakítani. A 

kormányzati konstrukció alapján 60 %-ot biztosít maximum az állam, és további 40 %-ot pedig 

az önkormányzatnak kell hozzátenni, erről mi a korábbi közgyűléseken már döntöttünk. Most a 

határozati javaslatban arra kérünk felhatalmazást, hogy a pályázat benyújtása minél előbb 
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megtörténhessen, és a Nemzetgazdasági Minisztérium kiírásán Zalaegerszeg Önkormányzata 

az elsők között lehessen, vagy akár a legelső is legyen ennek a konstrukciónak az 

alkalmazásában. A frakcióvezetői értekezleten az előterjesztést megtárgyaltuk, időközben 

azokat a felvetéseket jogilag tisztáztuk, amelyek ott felmerültek, tehát pl. a polgármester 

esetében az összeférhetetlenség nem áll fenn, így ez a jogi kérdés tisztázva lett. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 129 /2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Kormány 23/2017. (II.3.) Korm. rendelete szerinti a munkaerőpiaci 

mobilitást elősegítő munkásszállás építéshez nyújtható támogatás elnyerése 

érdekében előkészített kérelmet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

nyújtsa be azzal a kikötéssel, hogy a hatósági szerződést csak abba az esetben 

írhatja alá, ha az önerő biztosításához szükséges hitel felvételéhez a kormány 

hozzájárult. 

 

Határidő:  2017. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

arra, hogy a kérelem 5. számú mellékletben szereplő cégekkel a benyújtáshoz 

szükséges 23/2017. (II.3.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés e) pont ed) alpont 

szerinti szerződéseket írja alá. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a támogatási 

igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a 

megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a 

beruházás megvalósítására vonatkozó tervet a rendelkezésre álló összegek 

figyelembevételével átdolgozza. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a beruházás 

megvalósulását követően az ingatlant a támogatás céljának megfelelően 

üzemeltetési-, vagy használati-, vagy bérleti díj ellenében hasznosítja, melyből 

adóköteles bevétele származik. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozat és az ingatlant terhelő jelzálog alapítására vonatkozó 

jelzálogszerződés aláírására.  

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

23. A Müllex-Körmend Kft. beolvadása a Zala-Depo Kft-be 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Korábban hoztunk döntést arról, hogy elindítjuk a folyamatot, és a két nagy, egyrészt Zala 

megyében, másrészt Vas megyében működő forprofit cégből egy nagy, olyan egységes 

konglomerátumot hozunk létre, amely reményeink szerint a következő időszakban 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonaként olyan stratégiai lehetőséget jelent 

majd számunkra a hulladékgazdálkodás terén, amellyel a következő időszakban további 

pozíciókat is tudunk majd fogni, vagy akár elfoglalni. Az egyesülési tervet, az ehhez 

kapcsolódó, ide vonatkozó részletes elképzeléseket képviselőtársaim megismerhették, néhány 

kérdés még felmerült. Még mielőtt Gecse Péter alpolgármester úr ezekre részletesen 

válaszolna, átadom a szót frakcióvezető úrnak. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 

egy kiegészítő javaslatot tesz, méghozzá a határozati javaslat 1. pontjának első mondatához, 

amiben az van, hogy az önkormányzat második közgyűlése határoz az egyesülésről. Ez egy 

kijelentő mód, ami az átalakulási törvényben is benne van. A kiegészítő javaslat – majd a 

bizottsági jegyzőkönyvben benne lesz – hogy egyetért, és támogatja, ezzel még javasoljuk 

kiegészíteni. Tehát: „…határoz, az egyesüléssel egyetért és támogatja.” Ugyanis jómagam 

egy-két egyesülés levezénylésén túl vagyok, az átalakulási törvény valóban azt mondja ki, hogy 

a második közgyűlésnek kell ezzel kapcsolatban kimondani a végső döntést. Az első közgyűlés 

egy szándéknyilatkozatot mond ki, a második közgyűlés mondja ki véglegesen, tehát határozni 

akárhogy lehet, éppen ezért, egyetért és támogatja az egyesülést, ez szerintünk feltétlenül 

legyen benne. Lehet, hogy ez egy túlzott ráerősítés, de nem szeretnénk, ha emiatt a 

cégbíróságnak, aki ezt az egyesülést majd bejegyzi, valami problémája legyen. Egyébként 

megállapítottuk, hogy aminek benne kell lennie, az benne van, a vagyonmérleg, vagyonleltár-

tervezet, az átalakulási-egyesülési terv, egyesülési szerződés, elszámolási szabályzat, a 

tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok választása, alapító okirat módosítása, tehát 

kompletten tartalmaz mindent az előterjesztés, tehát alkalmas arra, hogy a beolvadással történő 

egyesülés bejegyzésre kerüljön. Ugyanakkor az 1. pont első mondatát, hogy egyetért és 

támogatja az egyesülést, vagy beolvadást, teljesen mindegy, az egyesülésnek két formája van, 

az összeolvadás és a beolvadás, tehát mindkettőt magában foglalja, feltétlenül javasoljuk, hogy 

kerüljön kiegészítésre ezzel az első mondat. 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Egyetértek ezzel a kiegészítéssel, természetesen szavazunk róla, de mindenkit arra biztatok, 

hogy támogassuk ezt annak érdekében, hogy a jogszabályoknak megfeleljünk. Valószínűleg 

valamennyien találkoztak már Bauer Arnold igazgató úrral, de ha nem, akkor megkérem, egy 

pillanatra legyen szíves felállni. Ő lesz az, aki a következő időszakban eddig csak a Müllex 

vezetőjeként, most pedig az egész konglomerátum vezetőjeként viszi azokat a szakmai ügyeket 

természetesen Horváth Márton igazgató úrral együtt, akiknek tehát az lesz a feladata, hogy ezt 

az egyesülést levezényeljék, és utána valóban úgy működjön ez a nagy cég, amely a 

zalaegerszegi önkormányzat elvárásainak is megfelel. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Dékány Endre képviselő: 

Bizottsági ülésen találkoztunk ezzel az előterjesztéssel, a lényeggel természetesen nincs semmi 

probléma, hiszen mi erre a jóváhagyásunkat adtuk, és jó irányba is zajlanak a folyamatok. 

Egyetlen egy dolgot nem tudok magamba fojtani, a névválasztással nem vagyok kibékülve. 

Visszük tovább a vas megyei cég, ami a depó tulajdona volt, de félig-meddig az ő nevét, és 

indok, hogy Vas megye déli területén meg akarjuk tartani, esetleg növelni a piaci pozíciónkat, 

és ez ismert név ott, ez talán igaz is, de ugyanakkor ennek a cégnek fél Zala megyében is 

tevékenykednie kellene, ahol viszont ez idegen. Ami személy szerint nálam problémát okoz, 

hogy a ZalaIspa társulásnak már hosszú évek óta feladata volt, hogy magyarországi cégek 

lássák el ezeket a feladatokat, ebből következően persze magyar nevekkel, emiatt én 

berzenkedem ettől az elnevezéstől. Ezt el szerettem volna mondani, de minden mással 

természetesen egyetértek. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Született alternatív javaslat? Mert anélkül nem tudunk mit kezdeni. Gondolom, hogy a 

névválasztásnál az volt a szempont, hogy a Vasban mindenki által ismert Müllex név is 

megjelenjen, ill. Zala tekintetében pedig a Zala. 

 

Dékány Endre képviselő: 

A depót megszoktuk itt Egerszegen, meg egyáltalán, Zalában, mással nem akarok előrukkolni, 

de ilyen értelemben meglepett, hogy nem Zala-Depó néven megy tovább ez az új cég. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Igen, valóban ez felmerült, magam is osztom Dékány Endre képviselő úr gondolatait. Nem csak 

a Müllex jó nevű cég Vasban, hanem Zalában a Zala-Depó is hasonló, és kár lenne a nevét 

elfelejteni. Ezért az a javaslatom, maradjon meg a Zala-Depó név a Müllex toldással, tehát: 

Zala-Depó-Müllex Kft. legyen ez a szervezet, ezzel a megkülönböztetése is megtörténik. Zala 

már van, a ZalaIspa is Zala névvel kezdődik. Azt nem tartom jónak, hogy Müllex-Zala-Depó, 

mert itt kifejezetten beolvadásról van szó, nem egyesülésről, és a Müllex az, amelyik beolvad, 

tehát ha megfordítanánk, annak az lenne a nyomatéka, hogy a Müllex a beolvasztó. De így 

megtartva, úgy gondolom, jó. A másik aggályom volt, hogy két azonos hatáskörű ügyvezető 

kerül most megbízásra a cégnél, bár a bizottsági ülésen megosztották velünk, hogy ez átmeneti, 

és decemberig tart, de úgy gondolom, addig is le kell szabályozni, hogy kinek milyen hatásköre 

van, nehogy ebből valamilyen, még ha egymással egyet is tudnak érteni, de nem árt, ha 

szabályozott, hogy kinek milyen jogkörei lesznek ebben az átmeneti időszakban is. Még egy 

kérdésem volt, amellett, hogy üdvözlöm igazgató urat: Szentgotthárdról tudja-e ezt irányítani? 

Mert itt azért ez egy hatalmas cég lesz, és napi konkrét, és lehet, nem is csak 8 órás 
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beavatkozást, irányítást igényel a cég ügyvezetése. Tervezi-e, hogy Zalaegerszegre fog 

költözni? Mert ez lenne a megfelelő. Ezeket vetem fel, egyébként miután a folyamat már régen 

elindult, természetesen egyetértek a lezárással. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Megkérem Bauer Arnold igazgató urat, fáradjon a vendégmikrofonhoz, és egy rövid 

bemutatkozást tegyen a közgyűlés előtt, kitérve a szakmai ismeretekre és múltjára. A 

névválasztással kapcsolatban a Müllexet benne hagynám Vas megye miatt, viszont mi lenne, ha 

megfontolnánk egy olyat, hogy kötőjel nélkül ZalaDepó-Müllex, és így akkor megvan a régi 

név is. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő. 

Igen, ezt indítványozom is. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Tehát nem Zala-Depó-Müllex, mert az már eléggé bonyolultnak néz ki, hanem benne van a régi 

mi nevünk is, de benne van a Müllex is, ami Vas megye miatt és az ottani további terveink 

miatt fontos. Egy ilyen módosításról majd szavaztatok. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Ha már elhangzott az a javaslat, akkor az én hozzászólásom is részben aktualitását vesztette. 

Azt akartam javasolni, hogy maradjon egyelőre így, a lakosság úgysem találkozik vele, vagy ha 

nem, akkor alakítsunk egy bizottságot, bármikor lehet módosítani az alapító okiratot. 

 

Bauer Arnold igazgató: 

Köszönöm a lehetőséget egy rövid bemutatkozásra. Elsősorban kezdem a céggel: a cég egy 

negyed évszázada működő, hulladékgazdálkodással foglalkozó cég, jómagam 2002 óta vagyok 

a cég alkalmazottja, végigjártam az ún. ranglétrát, hiszen környezetvédelmi megbízottként 

kezdtem, üzletágvezető, majd 2008 óta vagyok a cég ügyvezetője. Azt tudni kell, hogy ez a cég 

folyamatosan fejlődött, a tevékenység fő hangsúlya a forprofit tevékenység. Itt amikor a két 

forprofit cég összeolvad, tekintettel kell lenni arra, hogy mi a Müllex-Körmend tevékenysége. 

A Müllex-Körmend tevékenysége leginkább nagyobb multinacionális cégek komplett 

hulladékgazdálkodásának elvégzése, hulladékkezelés, fémkereskedelemben nagyon jelentősen 

részt vesz, azonkívül veszélyes hulladékgyűjtés, és egyéb más, kisebb tevékenysége van, ami 

nem közvetlenül kötődik a lakossági szolgáltatáshoz. Nyilván a lakossági szolgáltatás részére is 

végez bérmunkát és hulladékkezelést, de összességében a forprofit tevékenység van döntő 

többségben. Míg a Zala-Depó inkább egy közszolgáltatási tevékenység elvégzésére alakult 

szolgáltató, ez egy fontos különbség. Amikor a Müllex nevet brandként valaki meghallja a 

hulladékgazdálkodási szektorban, az nem Vas megyét jelenti, hiszen Győr-Sopron megyéből 

Sopronban, Győrben, akár Pécsig is vannak különböző szolgáltatásaink. Mi nem egy 

közszolgáltatási területen dolgozunk, hanem egy nagyobb régióban. Az a meggyőződésem, 

hogy a két cég erősíti egymást, hiszen mind humánerőforrásban, mind infrastruktúrában és 

eszközparkban nem csak hogy régiós, hanem országos szintű cég jön létre. Pár szóban 

képviselő úr feltett kérdésére, hogyan kívánom ezt ellátni. Az alapvégzettségem 

környezetmérnök közgazdászi végzettség, megfelelő idő és tapasztalat áll rendelkezésemre, 

hogy ebben a szektorban tudjam hatékonyan képviselni a város és a cég érdekeit. 

Nyilvánvalóan a zalaegerszegi központ megkérdőjelezhetetlen, a tulajdonos érdekei 

megkérdőjelezhetetlenek, ezért zalaegerszegi központtal fog létrejönni ez a cég, az én munkám 
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is ide fog kötődni. Ezért megfelelő lépéseket készítek elő, nyilvánvalóan többet fogok itt 

tartózkodni, de azért nem csak Zalaegerszegen, hanem Vas megyében, Győr-Sopron megyében 

és egyéb megyében is van tevékenység, épp elég feladat lesz több embernek is ennek a nagy 

cégnek az irányítása. Zárógondolatként annyit szeretnék elmondani, hogy bármikor állok a 

tisztelt képviselőtestület rendelkezésére, vagy egyéb bizottsági üléseken, ahol részletesen ki 

tudom fejteni a gondolataimat ez ügyben. Még egyszer köszönöm, hogy elmondhattam ezt a 

pár gondolatot. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Közben Dr. Kocsis Gyula képviselő úr egyeztetett egy témát, neki jelzem vissza, hogy igazgató 

úr nyilatkozott, innen, Zalaegerszegről kívánja irányítani a céget. 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Két dolgot szeretnék felvetni, egyrészt a névváltozás kapcsán, amiről nem is vita, hanem 

véleménykülönbség alakult ki. Alapvetően azt mindenképpen szerettük volna érzékeltetni, 

hogy ez a korábbi vásárlás Zalaegerszeg Megyei Jogú Várost és a Zala-Depo Kft-t érintően 

történt, ők voltak, akik a Müllex-Körmend Kft-t megvásárolták. Tehát az önkormányzat 

érdekeltsége, ill. Zala vonatkozása, a Zala név megjelenése ezért is fontos, ezért alakult ki a 

Zala-Depo Kft-ből és a Müllex-Körmend Kft-ből az, hogy Zala-Müllex. A Depo név azért 

került ki, mert ha arra gondolunk, hogy depó, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy 

hulladéklerakó, és ha a jövőt nézem, akkor ez nem egy olyan jövőbemutató megfogalmazás. De 

ha a cégnek a múltját és a helyi jellegét nézem, akkor el tudom fogadni, hogy Zala-Depo-

Müllex név kerüljön megfogalmazásra, elfogadásra. Talán még egy dologra hívnám fel a 

képviselőtestület figyelmét, előzetesen ezt a nevet már foglalni kellett, ha most hasonló, vagy 

ettől kismértékben eltérő név is van, ami azért nem valószínű, de mégiscsak ezt az 

összeolvadási folyamatot, a bejegyzést ez lassíthatja, ha egy ilyen javaslatot fogalmazunk meg. 

Ha a képviselőtestület szeretné, hogy a Depo név belekerüljön, akkor erről, mivel módosító 

javaslatként hangzott el, döntési pozícióba helyez minket. A másik dolog, hogy a cégcsoport 

jövőjét tekintve akár Zalát és Vas megyét érintjük, nem csak kimondottan az ipari nyersanyag 

hasznosításáról, az ipari ill. másodnyersanyag hasznosításban, egyes további piaci pozíciók 

megszerzésében van potenciál, hanem jelenleg a Müllex cégcsoporthoz, a zalaegerszegi 

cégcsoporthoz kapcsolódóan a Müllex Közszolgáltató is tevékenykedik Vas megyében. Az 

ipari hulladékot, és jelenleg a közszolgáltatás megszilárdítását, a rendszer kialakítását nem 

lehet elválasztani egymástól, és ha akár a lakossági hulladékszállítás, akár az ipari 

hulladékszállítás szerves egységét nézem, ez potenciálisan a jövőben nem válhat el egymástól. 

A névválasztás kapcsán talán erre is kell egy kicsit gondolnunk, a továbbiakban eszerint kérem 

a közgyűlést, hogy döntsünk erről az előterjesztésről. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Közben Matics Attila gazdasági tanácsadó úr felhívta Dr. Takács Tibor ügyvéd urat, aki intézi 

az összeolvadás ügyeit, és ügyvéd úr határozottan azt kéri a közgyűléstől, hogy most ne 

módosítsunk, hanem inkább hadd menjen minél gyorsabban az egyesítés, és utána 

visszahozzuk a névmódosítást. Most ne állítsuk meg, ne veszélyeztessük a folyamatot, hanem 

mikor már biztosan rendben vannak az ügyek, akkor fogjuk a nevet Zala-Depo-Müllexre 

változtatni. 
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Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Úgy gondolom, hogy a névváltoztatás nem akadályozza meg a folyamatot, hanem legfeljebb 

kicsit lassítja, de belefér az időbe decemberig biztosan. De elfogadom az érvet, és visszavonom 

a javaslatot, amit benyújtottam. De ragaszkodom ahhoz, hogy a legközelebbi alkalommal, 

amikor a cég már bejegyzésre került, tárgyaljuk ezt újból, egyetértve Dékány Endre képviselő 

úrral, úgy gondolom, hogy meg kell jelenjen hangsúlyosan, hogy ez a cég, amelyik itt, Zalában 

tevékenykedett, ennek a neve megmarad. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. A névváltozással kapcsolatban 

módosító javaslat nincs, a határozati javaslat pontjairól külön-külön szükséges szavazni.  

Felkérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról, az Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság javaslatát beépítve. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

A határozati javaslat 5. pontjában az eddigi Felügyelő Bizottság összetétele változatlan marad, 

de nevenként szükséges szavazni. Kérem, Peresztegi Tamás felügyelő bizottsági tag 

megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú 

szavazással elfogadta a javaslatot. 

Kérem, Koválcsik Miklós felügyelő bizottsági tag megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. 

Kérem, Varga Péter Istvánné felügyelő bizottsági tag megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 6. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 7. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 8. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 9. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 130 /2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zala-Depo Kft. legfőbb 

szerve a Müllex-Körmend Kft-nek a Zala-Depo Kft-be történő beolvadásáról 

második alkalommal határoz, a beolvadással egyetért és támogatja. 

 A közgyűlés a Müllex-Körmend Kft. vagyonmérleg tervezetét 1.037.294 eFt, a 

Zala-Depo Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg tervezetét 2.206.388 eFt, a Zala-

Müllex Kft. beolvadás utáni vagyonmérleg tervezetét 2.391.706 eFt 

mérlegfőösszeggel jóváhagyja. 
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 A közgyűlés az előterjesztés melléklete szerint elfogadja az egyesülési tervet, a 

vagyonleltár tervezeteket, a vagyonmérleg tervezeteket, az egyesülési szerződés 

tervezetét, az elszámolás módjára vonatkozó tervezetet. 

 A közgyűlés figyelemmel az egyesülésre, úgy dönt, hogy a jogutód társaság 

teljes cégneve ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság, míg rövidített cégneve Zala-Müllex Kft. legyen. 

 A közgyűlés felkéri az átalakulással érintett társaságok vezetőit a szükséges 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  2017. június 15 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  

                  felkérésre: Horváth Márton ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Zala-Depo Kft. 

ügyvezetőjét, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, 

szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 14. § (5) bekezdése alapján a 

beolvadás cégbírósági bejegyeztetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyéb 

szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. június 15. 

Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető  

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZALA-MÜLLEX 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

vezető tisztségviselőjévé, ügyvezetőjévé 2017.06.15. napjától 2017.12.31. 

napjáig megválasztja Horváth Mártont (szül.: Zalaegerszeg, 1978. 11. 20., an.: 

Bedő Erzsébet, személyazonosító igazolvány szám: 585008 RA, szaj.: 1 781120 

3070, adóazonosító jel: 8408652885, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki 

utca 33. V./39.). Személyi alapbérét havi bruttó 500.000.- forintban állapítja 

meg. 

 

Határidő:  2017. június 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogutód ZALA-MÜLLEX 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

vezető tisztségviselőjévé, ügyvezetőjévé 2017.06.15. napjától 2019.12.31. 

napjáig megválasztja Bauer Arnold Károlyt (szül.: Szentgotthárd, 1973.02.07., 

an.: Havasi Ildikó Mária, személyazonosító igazolvány szám: 186462 TA, 

adóazonosító jel: 8387531502, lakcím: 9970 Szentgotthárd, Szépvölgyi utca 

6/A.). Személyi alapbérét havi bruttó 500.000.- forintban állapítja meg. 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében 

szereplő munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő:  2017. június 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  
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5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogutód ZALA-MÜLLEX 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelő bizottsági tagjainak 2017. június 15-től 2019. december 19-ig 

határozott időre megválasztja: 

 Peresztegi Tamást (szül.: Zalaegerszeg, 1975. 02. 11. an.: Orbán Erzsébet, 

személyazonosító igazolvány szám: 629762 PA, szaj.: 1 750211 1721, 

adóazonosító jel: 8394871011, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 41. 

II./7.), 

 Koválcsik Miklóst (szül.: Veszprém, 1956. 11. 22., an.: Zalai Julianna, 

személyazonosító igazolvány szám: 874910 JA, szaj.: 1 561122 2694, 

adóazonosító jel: 8328321084, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr utca 12.), 

 Varga Péter Istvánnét (szül.: Alsórajk, 1949. 03. 18., an.: Gyemi Mária, 

személyazonosító igazolvány szám: 843122 TA, szaj.: 2 490318 5557, 

adóazonosító jel: 8300264825, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Egerszeghegyi út 

57.). 

 

Határidő:  2017. június 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

 

6.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogutód ZALA-MÜLLEX 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

könyvvizsgálójává 2017. június 15. napjától 2020.05.30. napjáig megválasztja 

Szijártóné Gorza Klárát (szül.: Esztergom, 1955.07.03., an.: Szépvölgyi Klára, 

lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 8.). 

 

Határidő:  2017. június 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

 

7.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogutód ZALA-MÜLLEX 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új 

fióktelepeként megállapítja az alábbi címet: 
9784 Harasztifalu, Nyárfasor utca 049/3 hrsz. 

 
Határidő:  2017. június 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

 
8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZALA-DEPO Kft. tevékenységi 

körét, egyúttal az egyesüléssel létrejövő ZALA-MÜLLEX Kft. tevékenységi 

körét az alábbiak szerint határozza meg: 

Főtevékenység: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

Egyéb tevékenységi körök: 

01.61’08 Növénytermesztési szolgáltatás 

01.62’08 Állattenyésztési szolgáltatás 

16.24’08 Tároló fatermék gyártása 

20.16’08 Műanyag-alapanyag gyártása 

22.21’08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profik gyártása 

22.22’08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 

22.29’08 Egyéb műanyag termék gyártása 
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27.33’08 Szerelvény gyártása 

32.99’08 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység 

33.19’08 Egyéb ipari eszköz javítása 

33.20’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 

35.11’08 Villamosenergia-termelés 

35.21’08 Gázgyártás 

35.23’08 Gázkereskedelem 

37.00’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

38.12’08 Veszélyes hulladék gyűjtése 

38.21’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

38.22’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

38.31’08 Használt eszköz bontása 

38.32’08 Hulladék újrahasznosítása 

39.00’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

41.10’08 Épületépítési projekt szervezése 

41.20’08 Lakó- és nem lakó épület építése 

42.11’08 Út, autópálya építése 

42.12’08 Vasút építése 

42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

42.99’08 Egyéb m. n. s. építés 

43.11’08 Bontás 

43.12’08 Építési terület előkészítése 

43.39’08 Egyéb befejező építés m. n. s. 

45.20’08 Gépjárműjavítás, -karbantartás 

46.18’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 

46.77’08 Hulladék nagykereskedelem 

46.90’08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem 

47.99’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

49.31’08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 

49.39’08 M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás 

49.41’08 Közúti áruszállítás 

49.42’08 Költöztetés 

52.10’08 Raktározás, tárolás 

52.21’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

52.24’08 Rakománykezelés 

52.29’08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 

63.99’08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás 

68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

68.32’08 Ingatlankezelés 

69.20’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

71.20’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 

74.90’08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

77.11’08 Személygépjármű kölcsönzése 

77.12’08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

77.29’08  Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
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77.31’08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

77.32’08 Építőipari gép kölcsönzése 

77.33’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 

77.39’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

77.40’08 Immateriális javak kölcsönzése 

81.10’08 Építményüzemeltetés 

81.21’08 Általános épülettakarítás 

81.22’08 Egyén épület-, ipari takarítás 

81.29’08 Egyéb takarítás 

82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.91’08 Követelésbehajtás 

82.99’08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

82.11’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

82.19’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 
Határidő:  2017. június 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

 
9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jogutód ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának aláírására. 

 

Határidő:  2017. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Jó munkát kívánok ügyvezető igazgató uraknak! A felvetett kérdést pedig a legközelebbi 

tárgyalás után rendbe tesszük. 

 

 

 

24. Önkormányzati tulajdonú építési telkek kedvezménnyel történő értékesítésének 

felülvizsgálata a családok otthonteremtési kedvezményét igénybevevők részére  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ahogy az előterjesztésben is láthatták képviselőtársaim, a Buda völgy utcai ingatlanokat ki kell 

vennünk ebből a körből, mert mind elkeltek a CSOK-os konstrukciókban, így ezt már a 

továbbiakban nem kell szerepeltetnünk az önkormányzati csomagban. Míg a Mező utcával és a 

Vásártér utcával kapcsolatban pedig olyan vállalkozói alapú, egységes, részben társasház 

építési, részben pedig családi házas építési megkeresés érkezett, ami nyilván a CSOK-os 

kedvezménynél számunkra gazdaságilag kedvezőbb, amelyet szintén érdemes ebből a 

csomagból kivezetni annak érdekében, hogy piaci alapon tudjuk ezeket a területeket 

értékesíteni.  

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 
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Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő: 

A CSOK-os telkeket Csácsbozsokon a Mező utcában lehetett volna kialakítani, én egyébként 

nagyon sajnálom, hogy nem sikerült ezeket a telkeket ily módon értékesíteni. Azért is sajnálom, 

mert már évek óta várunk arra, hogy a Mező utca folytatása egy családi házas övezet 

formájában újuljon meg, fejlődjön tovább. Többféle próbálkozás volt, azt is el kell mondjam,  

6 telekről van szó, ennek a 6 teleknek az értékesítése több oknál fogva eddig nem sikerült. Azt 

gondolom, ezzel a próbálkozással, hogy kikerül a CSOK-os telkekből, nem biztos, hogy elérjük 

a célunkat. Elképzelhető, hogy ez az előterjesztés más formában visszakerül újra ide a 

közgyűlés elé. Én egy kicsit drágának tartom ezeket a telkeket, és elképzelhető, hogy ez 

visszaveti azt a vásárlói szándékot, amely ezelőtt már 5-6 évvel megjelent, és lett is volna 

építési kedv. Szülők ott a városrészben, közel a Mező utcához szívesen vettek volna, 

természetesen fiatalok közös segítséggel telkeket, már akkor is ezt drágának tartották, és azóta 

a telekár megnőtt. Ha ez a szándék a jövőben, az elkövetkezendő egy évben nem tud odahozni 

ingatlan után érdeklődő akár vállalkozókat, akár családokat, akkor mindenképpen azon kell 

gondolkodni, hogy esetleg könnyítéssel, kedvezménnyel értékesítsük ezeket a telkeket. 

Pontosan azért, mert az útfelújítás, útépítés kapcsán is folyamatosan jönnek kérések, és mindig 

arra hivatkozunk, hogy addig, amíg ott ez az építkezés nem indul el, nem szabad elindítani ezt a 

folyamatot. Én még azon is elgondolkoznék, ezt esetleg a városvezetők figyelmébe is 

ajánlanám, hogy a 6 telek után az a környezet, ami déli irányba, Botfa felé folytatódik, egy 

valóban nagyon szép földrajzi környezet, a továbbépítkezés lehetőségét is megnézhetnénk. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Annyira hívom fel képviselő asszony figyelmét, nyilván azt láttuk, hogy a CSOK-os érdeklődés 

nem volt különösebben erős. Itt most azzal próbálkozunk meg, hogy a Városfejlesztő Zrt. 

jelenleg már tárgyalásokat folytat befektetővel, aki esetleg érdeklődik piaci alapon történő 

értékesítésre. Nézzük meg, hogy ez megtörténhet-e, mert akkor mi még jobban is járunk, és ha 

ez a konstrukció működik, akkor win-win helyzet alakul ki, egyrészt megvan az 

önkormányzatnak egy magasabb bevétele, másrészt mégis csak fejlesztés történik meg a Mező 

utcában. Nézzük meg, hogy a Városfejlesztő Zrt. végig tudja-e vinni ezeket a tárgyalásokat, és 

utána még természetesen vissza lehet térni arra, amit képviselő asszony is mondott. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Ugyanezt akartam elmondani, mint Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszony. Az a 

benyomásom, hogy még a maradék telkek is talán túl drágának tűnnek ahhoz, hogy ténylegesen 

igénybe tudják venni azok, akik arra kényszerülnek, hogy ezt igénybe vegyék. Ha nekik ez a 

telekár kedvezményesen, vagy valamilyen más módot megtalálva, olcsóbban értékesíthető 

telkeket kapnának, akkor nagyobb lenne a kedv ebben a beruházásban. Másik dolog, amit 

mondani szeretnék, hogy most alakítunk ki a Petőfi laktanya mellett 7 új telket, az utca 

vonalában, viszont a telkek mellett a laktanya azon része ott hátul a hegyen eléggé elsimított a 

korábbi feladat miatt, tehát egy sík terület van kialakulva. Ott a belső tömbben feltárással 

további telkek lennének kialakíthatók, és ott talán egy kisebb családi házas övezet 

kialakulhatna, nem csak ez a 7 telek. Nem beszélve arról, hogy jelenleg a terület meglehetősen 

gazdátlan, illegális hulladéklerakóként is, mások rallypályájaként is használt. Akkor ez 

megszűnne, és egy rendezett, szép, városkörnyezet alakulhatna ott ki, amire szeretném felhívni 

a figyelmet, ezt talán meg kellene fontolni, és meg kellene nézni. Ha ez így elfogadható, akkor 

köszönöm szépen. 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Akkor egyre gondoltunk, képviselő úr, nézzük meg, hogy ebben a konstrukcióban így tudna-e 

működni. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 131/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2016. (IV.14.) számú 

határozatának I. pontjában a családi házas beépítésre alkalmas felajánlható ingatlanok 

körét az alábbiak szerint módosítja: 

„I. Önkormányzati lakótelkek kedvezményes értékesítése 2017. szeptember 30-ig. 

Ez családi házas beépítésre alkalmas, önkormányzati tulajdonban lévő 

területekre vonatkozik. A felajánlható ingatlanok adottságaiknál fogva külön 

csomagokat alkotnak.  

 

1. csomag (korábban már pályáztatott telkek):  

- Cseresznyésszeri u. 8. – 1 db telek, fajlagos bruttó ár 5492 Ft/m
2
 

Zalaegerszeg 1825 hrsz, 718 m
2
 - eladási ár bruttó 3.943.350,- Ft  

-   Kaszaházi fennsík, Levendula u. - 1 db telek, fajlagos bruttó ár 3504 Ft/m
2
 

Zalaegerszeg 6316/2 hrsz-ú, 1.173 m
2
 – eladási ár bruttó 4.110.192,- Ft 

Az eladási áron felül 2.600.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulás megfizetési 

kötelezettség áll fenn a Kaszaházi Közműberuházó Víziközmű Társulat 

részére 

2. csomag (telekalakítás szükséges): 

- volt Petőfi laktanya – 7 db telek  

4815/9 hrsz-ú ingatlanon, a laktanya északi részén, az Ebergényi út mellett,  

értékbecslés alapján 5234 Ft/m
2
 fajlagos bruttó árral számolva: 

1138 m
2
 – eladási ár bruttó 5.956.292,- Ft  

1047 m
2
 – eladási ár bruttó 5.479.998,- Ft  

1067 m
2
 – eladási ár bruttó 5.584.678,- Ft  

1044 m
2
 – eladási ár bruttó 5.464.296,- Ft  

1002 m
2
 – eladási ár bruttó 5.244.468,- Ft  

957 m
2
 – eladási ár bruttó 5.008.938,- Ft  

958 m
2
 – eladási ár bruttó 5.014.172,- Ft  

- Alsóerdő - 2 db telek (Azáleás utca) 

Értékbecslés alapján: 

Zalaegerszeg 24508/16 hrsz, 1498 m
2
 – eladási ár bruttó 5.900.000,- Ft 

fajlagos bruttó ár 3939 Ft/m
2
  

Zalaegerszeg 24508/17 hrsz, 1493 m
2
 – eladási ár bruttó 5.900.000,- Ft 

fajlagos bruttó ár 3952 Ft/m
2 
 

 

Egyebekben az 57/2016. (IV.14.) számú határozat változatlan tartalommal marad 

hatályban.  

 

Határidő:  2017. szeptember 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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25. A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala (településközpont övezet módosítása)  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A ZÉSZ-hez kapcsolódó, eddig is folyamatosan a közgyűlés elé kerülő, határozati javaslatba 

beépülő folyamodvány. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 132/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendeletnek megfelelően készíttesse el a településközpont övezetre vonatkozóan a 

településrendezési eszköz módosítását, és a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a 

közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2017. július 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

26. Egervári út 0829/24 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához szükséges terület-

felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Az Egervári út mentén az ingatlan tulajdonosai szeretnék a két ingatlant összevonni, és a 

telephelyet kialakítani, azonban azzal szembesültek, hogy részben belterületi, részben külterületi 

ezeknek a kapcsolódása. Ezzel a döntéssel egy egységes helyzetet idézünk elő, és így teljes 

mértékben belterületivé tud válni, utána ők meg tudják tenni a két ingatlan összevonását és 

telephely kialakítását. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Megértem, hogy sok feladat volt az elmúlt héten a Polgármesteri Hivatalban, és nem volt kellő idő 

a munkára koncentrálni. Ez az előterjesztés 2017. június 12-i rendkívüli ülésre szól a borítólapon. 

Ez az egyik. A másik nem ehhez tartozik, de tényleg tegnap este kaptunk anyagokat, látszik, hogy 

nagyon nem is lehetett kitárgyalni, aztán kimaradt az előterjesztésekből a 7., amit tárgyaltunk, tehát 

lemaradtak, de mondhatom, hogy az interpellációs válaszomat nem kaptam meg. De most 

konkrétan a tárgyhoz kapcsolódva: itt van ez, amit kértek, a 0829/24-est most belterületbe vonjuk. 

Aki nézi a térképet, ott van a 0829/23-as, az egy kis sarok, és mellette van a Kék Madár lakópark, 

az már belterületbe van vonva. Akkor, amikor ide kerül egy ilyen anyag, akkor a Főépítészi 

Irodának nem kellene megnézni, hogy akkor azt a sarkot már meg kellene nézni, hogy ez egy 

zárványként maradjon továbbra is külterület, vagy beépítésre szánt terület? Vagy már elébe megyek 

a problémának, vagy megvárom, amíg egy újabb tulajdonos jelentkezik, aki azt mondja, hogy 
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vonják már be ezt a sarkot is belterületbe, mert körülötte már minden belterületbe van, akkor ez 

miért maradt ki? Azt szeretném, amikor így komplexen átnézünk valamit, akkor nem csak egy helyi 

problémára kellene fókuszálni, hanem megnézni, hogy ez hogyan érinti a mellette lévő, vele 

szomszédos, vagy valamikor közös helyrajzi számon lévő területet. Ez csupán figyelemfelhívás. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A mai napon több felvetés is érintette képviselő úr részéről főépítész urat, megkérem, hogy a 

közgyűlés után egy kávét fogyasszanak el együtt, és beszéljék meg ezeket nyugodt körülmények 

között. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Csatlakoznék Kiss Ferenc képviselő úr felvetéséhez, az én választókerületemben is több olyan 

belterületi ingatlan van, ami után külterületi ingatlan van, majd utána megint belterületi ingatlan. 

Szerintem nem csak egy-egy részen, hanem a teljes városban, főépítész úrnak is címzem, és a 

Műszaki Bizottság elnökének, Dékány Endre képviselő úrnak is. Át kellene nézni tényleg az ilyen 

kis zárványtelkeket, és nem arról van szó, hogy a fél várost vonjuk belterületbe, de ami tényleg 

olyan, hogy mindkét oldalon belterület van, és középen van egy külterületi ingatlan, ezeket 

szerintem célszerű lenne rendbe tenni. Tudom, hogy vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is, meg 

az idő is véges, de célszerű lenne erre egy bizottságot alakítani. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de amúgy is zajlik a ZÉSZ folyamatos áttekintése, és 

módosítása, amennyiben még van a főépítész úrnak és kollégáinak erre energiája, akkor próbáljunk 

majd ezzel is foglalkozni a következő időszakban, hiszen a felvetés egyébként jogos! 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 133/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási engedélyezési eljárás 

lefolytatásához a terület-felhasználási célt az alábbiakban határozza meg: 

-  Zalaegerszeg, Egervári út 0829/24 hrsz-ú ingatlan telephely kialakítása céljából 

kerül belterületbe. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresés függvényében a 

belterületbe vonási eljárást folytassa le. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

27. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott 

közalapítványok 2016. évi tevékenységéről  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Három olyan közalapítvány maradt, amivel tudunk foglalkozni, hiszen a többit az elmúlt 

években folyamatosan szüntettük meg, így most a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 

Közalapítvány, a Lakhatásért Közalapítvány, ill. a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány 
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tevékenységét tekintjük át a 2016-os évben. Azzal is szembesültünk az elmúlt esztendőkben, 

hogy egyre nehezebbé vált ezeknek a közalapítványoknak a külső források megszerzése, mégis 

most felhívnám a figyelmet, hogy látható, minden egyes szervezet igyekezett azért megtalálni 

azokat a lehetőségeket, hogy akár pályázati forrással, akár céges támogatásokkal e tekintetben 

mégiscsak előre lépjenek. Látszik az is, hogy ezek az erőfeszítések azért hoztak eredményeket, 

nyilván ezt a tevékenységet a következő időszakban folytatni kell. Ezúton is köszönöm 

valamennyi kuratóriumi elnöknek, kuratóriumi tagnak, támogatóknak a munkában való 

részvételt. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ZMJVK 134/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért 

Közalapítvány, a „Lakhatásért” Közalapítvány, valamint a Zalaegerszeg Kultúrájáért 

Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítványok Kuratóriumának elnökeit a döntésről 

tájékoztassa. 

  

Határidő:  2017. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

28. Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nagy András, eddigi elnök úr jelezte, hogy a továbbiakban nem tudja ellátni a kuratóriumi 

elnöki posztot, ezúton is szeretnék elnök úrnak köszönetet mondani a tevékenységéért, nagyon 

szoros, korrekt munkában dolgoztunk együtt a helyi felsőoktatás fejlesztéséért. Ugyanakkor 

szerettem volna, ha a helyére szintén a céges világból, a munkaerőpiac oldaláról kerül be új 

elnök, ezért kértem fel a Zalaszám Informatika Kft. ügyvezető igazgatóját, Dr. Szász Péter 

igazgató urat, hogy lássa el ezt a feladatot. Dr. Szász Péter igazgató úr erre igent mondott, a 

javaslat arra vonatkozik, hogy Ő legyen a felsőoktatási közalapítvány kuratóriumának új 

elnöke. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 ZMJVK 135/2017. (VI.15.) sz. határozata 

 
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagy Andrásnak (8900 Zalaegerszeg, 

Patkó u. 2. szám alatti lakos) – lemondására tekintettel – megüresedett helyére a 

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriumába határozott időre, 

a következő önkormányzati választást követő év február 28. napjáig Dr. Szász 

Pétert (8900 Zalaegerszeg, Hegyközség u. 25.) választja meg. 
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2. Az alapító okirat 10. fejezetében „A Kuratórium elnöke” szövegrész az alábbiak 

szerint módosul: „Kuratórium elnöke:  Dr. Szász Péter 8900 Zalaegerszeg, 

Hegyközség u. 25.” 

 

3. Az alapító okirat 13. fejezetében „A közalapítvány képviselete” szövegrész az 

alábbiak szerint módosul: 

 „A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb 

hatóság előtt történő képviselete a kuratórium elnökének feladata. A 

bankszámláról történő utalványozáshoz, a készpénz felvételhez Dr. Szász Péter, a 

kuratórium elnöke és Karamánné Dr. Pakai Annamária kuratóriumi tag 

együttesen jogosult.” 

 

4. Az alapító okirat módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban 

maradnak. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá és a Zalaegerszegi 

Törvényszékhez a nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be. 

 

Határidő:  2017. június 16. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Még egyszer megköszönöm elnök úr munkáját, bízom benne, hogy ezután is a felsőoktatáson 

rajta tartja majd a szemét, egyben jó munkát kívánunk Dr. Szász Péter elnök úrnak! 

 

 

 

29. Tájékoztató a bizottságok 2014. október 24. – 2017. április 30. közötti időszakban 

végzett munkájáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A ciklusban félidőnél vagyunk, ezt a félidei értékelést végezték el az egyes bizottságok. Ezúton 

is köszönöm minden bizottsági elnöknek, a bizottságok belsős és külsős tagjainak az elvégzett 

szakmai munkát. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, a formai követelmények mellőzésével szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a bizottságok 2014. 

október 24. – 2017. április 30. közötti időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztatót. 

 

 

 

30. Tájékoztató a Városi Idősügyi Tanács 2016. évi munkájáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ezt az előterjesztést az Idősügyi Tanács ülésén is áttárgyaltuk, egyetértettünk abban, hogy 

2016-ban számos olyan kezdeményezést sikerült megvalósítani, különös tekintettel az Idősek 
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Hónapja rendezvénysorozatra, amellyel országos szinten is felhívtuk a figyelmet a 

zalaegerszegi Idősügyi Tanács munkájára, és általában véve Zalaegerszeg Önkormányzatának 

hozzáállására a helyi idősekkel kapcsolatban. Az Idősügyi Tanács elnökeként megköszönöm 

minden tanácstagnak a munkáját, egyben átadom a szót Dr. Kocsis Gyula képviselő úrnak, az 

Idősügyi Tanács alelnökének. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Mint ahogy az előterjesztés is felidézi, Idősügyi Tanácsunk most már 2012 óta működik. 

Kezdetben az előző ciklus elején egy Idősügyi Albizottság volt, amelyik a Szociális és 

Egészségügyi Bizottságon belül próbált az idősekkel, az idősek problémáival konkrétan 

foglalkozni. Ez fejlődött odáig, hogy a képviselőtestület egyetértett azzal, hogy hozzunk létre 

egy Idősügyi Tanácsot, amelyik saját hatáskörben foglalkozhat Zalaegerszeg idős lakosainak 

problémáival. Úgy tűnik, hogy ez a konstrukció bevált, mások is követik példánkat, a 

megyében is több településen, városban a mi példánkra hivatkozva jött létre Idősügyi Tanács, 

tehát odafigyelnek a munkánkra. Hozzáteszem, közben ugyancsak mindjárt a kezdeti időkben 

sikerült elfogadnunk 2012-ben egy olyan idősügyi koncepciót, amelyik jó alapot szolgáltat 

ahhoz, hogy ez a tanács megfelelően működjön. Nem azt mondom, hogy a működése ettől 

fogva nagyon kiterjedt lett volna, de apró lépésekkel haladunk, hamarosan lett egy idősügyi 

szakreferensünk az önkormányzatban, elkezdték megszervezni az Idősek Hónapját, az Idősek 

Világnapjából kinőve nálunk már Idősek Hónapja van, amelyikben számtalan, az idősekkel 

kapcsolatos problémát meg tudunk osztani. Az odafigyelés kihangsúlyozása, hogy figyelünk 

rájuk, minden zalaegerszegi, fiatalabb korosztályhoz tartozót jó érzéssel tölt el. Megszerveztük, 

hogy regisztráltak legyenek ezek az idősek által létrehozott klubok, információt szolgáltat a 

hivatalon, a szakreferensen keresztül a tanács munkájáról, és egymás munkájáról is ez a 

regiszter. Sőt, az idén eljutottunk odáig is, hogy kvázi minden regisztrált Idősek Klubja 

úgymond alanyi jogon kapott támogatást, ha nem is sikerült túl sokat, de akkor is, a 

lehetőségekhez képest gesztusértékkel kifejeztük, hogy hozzánk tartoznak, és támogatjuk a 

munkájukat, ami jó dolog, és tovább fejlődhet. El kell mondjam, nem állt meg az élet, ez a 

2016. évről szól, ebben az évben is természetesen már számtalan programunk volt, az Idősügyi 

Tanács is többször ülésezett, döntött több olyan témában, ami elé került, többek között pl. az 

esélyegyenlőségi programot is megvitattuk, és elmondtuk, hogy igen, jó konstrukciójú 

programja van a városnak. Ez az előző napirendek egyike volt, úgy gondolom, felelősen 

döntöttünk e kérdésben is. Erre az évre – már kicsit megelőlegezve – polgármester úrral 

hamarosan közösen bejelentjük, hogy milyen új elképzeléseink lesznek, a meglévők mellett, 

kicsit a város 770 éves jubileumára is utalva, az idei Idősek Hónapjára. Remélem, ez mindenkit 

majd örömmel tölt el. A munkát folytatnunk kell a jövőben is, egyre jobban kiteljesítve, hiszen 

nem szabad elfelejtenünk, hogy 2016. december 31-i adatok szerint már a lakosság 28,8 %-a 

tartozik az idősek körébe, tehát a növekvés azt is jelenti, hogy egyre nagyobb odafigyelést kell 

hogy biztosítsunk számukra. Kérem, fogadják el. Ki kell fejezzem polgármester úrnak, mint a 

tanács elnökének munkájával kapcsolatos elégedettségemet is, ugyan fiatal, hozzánk, idősekhez 

képest nagyon is fiatal, de számtalan munkája mellett kellő odafigyeléssel tekint e területre. 

Nem csak a tanács munkáján belül, hanem a hozzá kapcsolódó idősek klubjainak is szinte 

valamennyi rendezvényén a mellette ülő alpolgármester úrral együtt igyekszik részt venni, és 

ez a város idősek klubjainak vezetőit örömmel tölti el, hogy odafigyelnek. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Én pedig alelnök úrnak szeretném megköszönni a munkáját, valóban, ez nem egy tisztségből 

adódó kötelezettség, hanem aki látja Zalaegerszegen az idősklubok, nyugdíjasklubok munkáját, 
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és látja azt a lelkesedést, az valóban tisztában van vele, hogy rendkívül fontos az idősekre való 

odafigyelés, az a tapasztalatcsere, az a sok-sok jó tanács, amit tőlük kaphatunk. Éppen ezért én 

ezt nem munkának fogom fel, hanem tényleg szívből teszem ezeknek a rendezvényeknek a 

látogatását, és a velük való kapcsolattartást. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Szeretném a saját választókerületem nyugdíjas egyesületei részéről kifejezni azt az elismerést, 

amit az Idősügyi Tanács végzett az idősek érdekében Zalaegerszegen. Ezen a közgyűlésen 

eljutottunk addig, hogy inkább a fiatalok számára lehetőséget teremtő McDonald’s-tól egészen 

az Idősügyi Tanácsig átfogta a jelenlegi közgyűlés Zalaegerszeg szinte minden, és a közte lévő 

lakosát. Valóban növekszik az idősek száma, és személyes tapasztalattal is rendelkezem arról, 

hogy pl. egy Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület ságodi rendezvényén az Idősügyi Tanács 

képviseltette magát, több olyan szervezet rendezvény is volt, ahol az Idősügyi Tanács 

megjelent. A körzetemben, ami azért peremkerületként jórészt idősek, vannak olyan 

településrészek, ahol jórészt idősek laknak, ők is érzik a városvezetés, ill. az Idősügyi Tanács 

közös törekvését annak érdekében, hogy a helyzetüket javítsa, támogassa azt a tevékenységet, 

ami különösen a peremkerületekben, de egyes városrészekben is – kiemelkedően a Kertvárost 

említeném meg talán –, ahol az idősek egy kis életet visznek azokba a kőépületekbe, amik 

egyébként hasonló kulturális és művelődési célt szolgálnak. Arra kérem az Idősügyi Tanácsot, 

és a város vezetését, hogy a jövőben is tartsa meg ezt a jó szokását, és átfogóan, egészen az 

idősekig törődjön a város lakosságával, ugyanúgy, ahogy eddig. Lenne egy kérdésem: nem 

mindenhol önálló jogi személyként működik az ún. nyugdíjasklub, Pózván az Összefogás 

Egyesület keretében működik, és most olyan nyugalmi állapotban van. Ha lehetne, fel kellene 

velük venni a kapcsolatot, én már említettem nekik ezt a lehetőséget, tehát akik nem jogi 

személyként, önálló szervezeti keretekben tevékenykednek, oda is be lehetne segíteni, úgy is, 

hogy nem kérik, hanem ha kapnak Dr. Kocsis Gyula képviselő úrék ilyen jelzést, akkor esetleg 

meg lehetne keresni őket. Én majd közgyűlésen kívül mondanék neveket, lehetőségeket erre. 

Még egyszer szeretném a választókerületem minden idős polgára nevében megköszönni a 

tevékenységét a szervezetnek, ill. a városvezetésnek. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Szeretnék válaszolni részben a felvetésre. Máshol is van, hogy nem önállóan működik a klub, 

pl. Besenyőben az Összefogás Besenyőért 2000 Alapítvány keretében működik egy Idősek 

Klubja, ettől még jól működnek. Ugyanez a helyzet mondjuk a Pózvai Egyesületnél, ettől még 

önállóan megjelenhet. A Zalaegerszegen bejegyzett klubok többsége nem önálló egyesület, 

úgymond kvázi civil társaságként működik, lehet, hogy még arra vonatkozó szerződésük sincs 

aláírva, de működő társaság, amelyik tényleges értékeket tud felmutatni, és megjelenik. Azt 

kérem Dr. Tóth László képviselő úrtól, mert képviselő úrnál valóban látjuk, hogy a regiszterben 

a pózvai idősek klubja nincs regisztrálva, éppen ezért nem tudtuk támogatásban sem 

részesíteni, mint a többit, mert ez hiányzik. Ha vannak ilyen aktív emberek, lehet az 

egyesületnek ilyen nyugdíjas csoportja, amelyik önállóan bejelentkezik, az már más kérdés, 

hogy felajánlom, nyugodtan az Országos Szövetség Megyei Szervezetéhez is csatlakozhat, és 

akkor még azt a programrészt is tudjuk biztosítani, ami nem városi, hanem az országos 

szervezeten keresztül valósul meg. Ezt tanácsolom minden városrésznek, mert ugyanez van pl. 

Páterdombon is, ott sincs regisztrálva annak a szervezetnek az idősklubja, pedig aktívan 

működnek, daloskörük van, számtalan programjuk, amit megvalósítanak, csak hát nem 

figyeltek oda. Ha nagyon formális akarok lenni, akkor eljuttatok képviselő úrhoz egy mintát 

arra vonatkozóan, hogy ezt a civil társaságot hogyan kell, még bejegyezni sem kell a 
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bírósághoz, de önálló név alatt, ha aláírja legalább két személlyel, megjelenhet, az fennmarad, 

és még számlaszámot is nyithat, a bank elfogadja ezt. 

 

Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő: 

Dr. Kocsis Gyula képviselő úr nagyon lelkesen és nagy szeretettel végzi ezt az Idősügyi 

Tanácsi munkát alelnökként, fontos, hogy azokkal a nyugdíjasklubokkal egy jó kapcsolatot 

épített ki, amelyek a városrészeinkben vannak. Hiszen Dr. Tóth László képviselő úr is ebbéli 

köszönetét fogalmazta meg, és én is szeretnék csatlakozni a Csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas 

Klub közössége nevében, és szeretném megköszönni azt a munkát, amit Dr. Kocsis Gyula 

képviselő úr számukra biztosít. Csak egy kicsit viccesre szeretném fordítani a dolgot: régóta és 

sokszor mondjuk, hogy a közösség ereje milyen sokat jelent az idős embernek, nagyon 

fontosak azok az események, rendezvények, amelyeket a városrészekben látunk, 

tapasztalatunk, és nagyon-nagyon sok van belőle, sorolhatnám a többi városrészt is. Ennek én 

nagyon örülök, mert azt gondolom, hogy az a nyugdíjas ember, aki eseményeken vesz részt, 

akár dalkörben próbál, részt vesz rendezvényeken, fellépéseket vállal, az sokáig fiatal, fiatalos 

marad. Ehhez kapcsolódóan lenne egy kicsit poénos kritikám, kedves képviselő úr: ezek a 

nyugdíjasok már annyira elfoglaltak, hogy nem tudják követni, mikor milyen fellépésük van, 

hova kell menni. Szeretném képviselő urat kérni, hogy ajándékozza már meg ezeket a 

nyugdíjas tagokat egy naptárral a jövő évre, mert most már be kell jegyzetelniük, mikor lesz a 

dalköri fellépés, a próba, mikor vesznek részt a VMK-ban egy közös partyn, ill. mikor kell 

elmenni a Kertvárosi Nyugdíjas Klubba. Ez nálunk helyi szinten jött elő nem olyan régen, így 

egy ilyen kis ajándékkal lepje meg őket! Köszönöm szépen! 

 

Galbavy Zoltán képviselő: 

Csatlakoznék az előttem szólókhoz, ez a munka nem maradhat el az alsójánkahegyi 

településrészen sem, szeretettel várom az Idősügyi Tanács tagjait, egy újfajta rendezvénnyel is 

kedveskedünk az időseknek, magyar nóta énekessel, prímással, így el fogjuk húzni 

mindenkinek a nótáját! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Kérem a testület tagjait, hogy alakszerű 

határozat nélkül, a formai követelmények mellőzésével, a szavazati arányok rögzítésével 

fogadjuk el a tájékoztatót. Kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Városi Idősügyi Tanács 2016. évi munkájáról 

szóló tájékoztatót. 

 

 

 

31. Tájékoztató külföldi utazásról (Krosno) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Mielőtt tovább haladnánk a napirendek tárgyalásával, ezúton szeretnék főjegyző úrnak, 

aljegyző asszonynak, az alpolgármestereknek, és valamennyi képviselőtársamnak kivétel nélkül 

köszönetet mondani azért a segítségért, amit az Egerszeg Fesztiválon nyújtottak a testvérvárosi 

delegációk kísérése, gardírozása folyamán. A segítségük nélkül nem sikerülhetett volna olyan 

jól ez a testvérvárosi látogatás, mint ahogy utána ezt visszajelezték nekünk az egyes delegációk 

tagjai. Még egyszer, ezúton is köszönöm valamennyiük munkáját, ki kevesebbet, ki többet 
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tudott – nyilván idejétől függően – ránk szánni, de nélkülük nem sikerülhetett volna ez a 

rendezvénysorozat! 

Piotr Przytoczki polgármester úr hívására látogattunk el Krosnoba, ahol másfél napon keresztül 

eszmecserét folytattunk különböző fontos témákról. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta a külföldi utazásról szóló tájékoztatót. 

 

 

 

32. Tájékoztató külföldi utazásról (Dunaszerdahely) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Dunaszerdahelyen járt delegáció Tolvaj Márta alpolgármester asszony vezetésével, Dr. Paksy 

Zoltán képviselő úr is részt vett a munkában, ők készítették elő a Dunaszerdahellyel 

Zalaegerszegen aláírt baráti együttműködési nyilatkozat megkötését. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Kérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta a külföldi utazásról szóló tájékoztatót. 

 

 

 

33. Tájékoztató külföldi utazásról (Marosvásárhely) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Marosvásárhelyen vettek részt tárgyalásokon Dr. Kocsis Gyula és Dr. Paksy Zoltán képviselő 

urak. Abból a szempontból tartom fontosnak ezt a kapcsolatfelvételt, hogy végre van újra egy 

olyan magyar tanácsnok, akinek az a feladata, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat ápolja. 

Képviselő urak hívására ez a tanácsnok itt is volt Zalaegerszegen, reményeink szerint most 

kicsit helyreállt az a kapcsolattartási rendszer, ami a korábbiakban akadozott. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.  

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Egyetlen gondolatot szeretnék hozzátenni a beszámolóhoz, több dolog jövőidőben van benne 

megírva, de időközben már megtörtént esemény lett, emiatt van, nem tévedés. Illetőleg 

Marosvásárhelyen találkoztunk Dékány Endre vejével, aki ugyancsak szerepel a képen, ha 

valaki megnézi, egy csíkos pólós fiatalember, Ő Kecskemét városát képviselte ott, és jókat 

beszélgettünk vele is. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Kérem a testület tagjait, szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a külföldi utazásról 

szóló tájékoztatót. 
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Balaicz Zoltán polgármester 11:55 órától zárt ülést rendel el, 

melynek keretében a testület a  34.) – 35.) napirendi pontokat tárgyalja meg. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

Balaicz Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 

12:00 órától nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 

 

36. Interpellációs bejelentésekre válasz 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Gecse Péter alpolgármester úr válaszol Kiss Ferenc képviselő úr interpellációjára. 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Képviselő urat kérdezem, kívánja-e a válasz felolvasását. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

(Kiss Ferenc képviselő úr hozzászóláson kívüli felszólalására reagálva.) Tehát akkor olvasta 

képviselő úr este? Igen. 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Jó, rendben. (Az interpellációs válasz a jegyzőkönyv melléklete.) A lehetséges műszaki 

megoldással kapcsolatban az érintett szakemberek bevonásával helyszíni egyeztetést fogunk 

kezdeményezni, mely időpontjáról a tulajdonost levélben fogjuk tájékoztatni. Amennyiben 

képviselő úr igényli, akkor természetesen képviselő urat is értesítjük erről az időpontról, hiszen 

ez a tájékoztatás a Zalavíz Zrt-től érkező szakmai tájékoztatás, de mivel bejelentés érkezett, ezt 

a Műszaki Osztállyal közösen meg fogjuk nézni és megvizsgáljuk. Kérem a válasz elfogadását! 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Köszönöm a választ, azért is kértem, mert elolvastam, de nem tudtam visszakérdezni. A 

Göcseji úttal kapcsolatban látszik a probléma ezek szerint, a tisztítás megvalósult, azonban a 

részletesebb vizsgálat, hogy ott megfelelő keresztmetszetű a víznyelő, vagy sem, ill. az 

útburkolat javítása az majd csak a költségvetés függvényében lehetséges, ill. a Zalavíz újabb 

vizsgálata alapján, hogy megfelelő-e a keresztmetszet. Azt kérem, hogy ezt próbáljuk meg úgy 

orvosolni, hogy ne álljon a víz, mert ez a panasz, hogy megáll a víz, mert a víznyelő és az 

útburkolati hibák miatt nem tud elfolyni a parkolóból és az úttestről. Próbáljunk meg keresni 

erre forrást a IV. negyedévben, nem tudom, mekkora ráfordítás szükséges. 

A szökőkút dolgot elfogadom, látom, hogy képben van az önkormányzat, és tényleg ahol 

nagyobb beavatkozás kell, ez költségvetés kérdése. 

Az Egerszeghegyi utat azért vetettem fel, mert erre mindenkitől kaptam ígéretet. Az a kérésem, 

hogy maradjunk az utolsó bekezdésnél, alpolgármester úr, hogy egy közös bejárással, 

egyeztetéssel, műszaki szakemberekkel, és az ottani költség- és munkavállalás tisztázásával ezt 

nézzük meg. Nem hiszem, hogy ez egy akkora probléma, hogy itt most új vezetéket kell 

építeni. Az a lényeg, hogy a pangó víz szűnjön meg, és ha helyette van egy műszaki megoldás, 

akkor csatlakozhassunk rá a jelenlegi vezetékre. 

Köszönöm, elfogadom a válaszokat! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Képviselő úr elfogadta a választ, alpolgármester úr pedig ennek megfelelően fog intézkedéseket 

tenni. 
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37. Interpellációs bejelentések 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Az egyik a Batthyányi utcai vasúti átjáró. Kb. 2 évvel ezelőtt interpelláltam ez ügyben, akkor 

megjavították a vasúti átjárót, jelenleg a nagyfokú gépkocsiforgalom miatt az átjáró műszaki 

állapota ugyanolyan rossz. Nálam az volt a probléma, és az verte ki a biztosítékot, hogy kitették 

a 30 km-es sebességkorlátozó jelzést, mindkét oldalra. Úgy gondolom, a kresz azt írja elő, hogy 

a vasúti átjárót úgy kell megközelíteni, hogy biztonságosan át tudjon haladni, és megállni. Ez 

azt jelenti, hogy lakott területen belül az 50 km-t, lakott területen kívül pedig a 90 km-es 

sebességet tudja. Az, hogy a vasút ezt nem akarja, vagy nem tudja folyamatosan helyreállítani, 

vagy karbantartani, ez az ő problémája, de én úgy gondolom, a jelenlegi állapot 

balesetveszélyes, és az nem megoldás, hogy kiteszem a 30 km-es táblát. Átmeneti megoldás 

lehet, de véleményem szerint a vasúttal, a MÁV-val fel kell venni a kapcsolatot, mint ahogy két 

évvel ezelőtt, most is újítsa fel, hogy ennek a vasúti átjárónak a közlekedési biztonsága 

megfelelő legyen. 

A másik ilyen kérdésem: többen jelezték felém, hogy a Zrínyi úton a Volán utca folytatásában 

egy gyalogátkelő kijelölését kérik, ugyanis az autóbuszról leszállók, vagy az autóbuszra 

felszállók a nagy forgalom miatt nehezen tudnak átmenni, és előfordult, hogy az autók között 

közlekedőket a rendőrök megbüntették. Való igaz, ha nincs gyalogátkelőhely, ott a járműnek a 

közúton mindig elsőbbsége van, csak a kijelölt gyalogátkelőhelyen élvez elsőbbséget a 

gyalogos, tehát valamilyen módon meg kellene vizsgálni, és kialakítani egy gyalogátkelőhelyet. 

A következő az Október 6. tér, ill. a Batthyányi utca lámpakereszteződése. Az Október 6. téren 

az utat nemrég felújították a Stadion felújításával együtt, de a víznyelők meg vannak süllyedve. 

Mivel ott csak egy-egy sáv van, ezért az autósok kénytelenek a víznyelőn közlekedni, ami 

jelentős szintbeli különbségeket jelent. Ezért azt kérem, ha van még ez a gyors reagáló-, vagy 

elhárítócsoport, ami a városgazdálkodásnál működött, azért néha járja végig, hogy most a tél 

után hol keletkeztek kátyúk, hol keletkeztek süllyedések, repedések, és ezeket próbálja meg 

korrigálni.  

Ugyanez vonatkozik a Batthyányi utcai lámpa előtti részére, az útburkolat repedezett, 

megsüllyedt, nyomvályús lett, eső esetén ott legalább 5 cm-rel áll a víz. Az autók ha ott 

közlekednek, akkor a gyalogost mindig lefröcskölik vízzel, ezért azt kérem, ha a mi feladatunk 

az út helyreállítása, akkor mi lépjünk ebben, ha viszont a közúté, akkor pedig jelezzük feléje, 

hogy az út helyreállítását valahogyan meg kellene oldani. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Képviselő úrtól fontos műszaki feladatokat kapott alpolgármester úr, ezeket el fogja végezni. 

 

 

 

38. Egyebek 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy kb. 3 hét múlva, de már nem itt, a Díszteremben, 

hanem a 101-es teremben még szükség lesz egy gyors, rendkívüli közgyűlést tartanunk a ZÉSZ 

kapcsán. Elértük – és ez nem is feltétlenül képviselőtársaimnak, hanem a közvéleménynek  

szól –, hogy idén Zalaegerszeg lesz az egyik kiemelt befutója a Tour de Hongrie nemzetközi 

kerékpáros versenynek. Ez óriási megtiszteltetés számunkra, de a június 28-i befutó egyben 
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