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SZEMÉLYI RÉSZ
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Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja”
és a „Kultúra mecénása díj” odaítélésére
(Zárt ülés)

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVK 40/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.
(II.13.) önkormányzati rendelet IV.
negyedévi módosításáról

ZMJVK 41/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

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

ZMJVK 42/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

a
települési
támogatásról
és
a
gyermekvédelmi
ellátásokról
szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

ZMJVK 43/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

az
önkormányzat
által
fenntartott
költségvetési szerveknél, intézményeknél,
valamint
Zalaegerszeg közigazgatási
területén
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
által
fenntartott
intézményeknél
folyó
munkahelyi étkeztetésről és az intézeti
élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló

3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról
ZMJVK 44/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról

ZMJVK 45/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

az állatok tartásáról szóló
(IX.14.)
önkormányzati
módosításáról

ZMJVK 46/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

a
közösségi
együttélés
alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeiről szóló
11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról

ZMJVK 47/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

a
helyi
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014.
(VI.27.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

ZMJVK 48/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

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

ZMJVK 49/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi
igénybevételének szabályozásáról szóló
38/1997.
(XI.06.)
önkormányzati
rendeletben és a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás megyei igénybevételének
szabályozásáról szóló 62/2012. (XII.27.)
önkormányzati rendeletben meghatározott
közszolgáltatási díjak felülvizsgálatáról

ZMJVK 50/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 48/2013.(XII.20.)
önkormányzati
rendelet
módosítása,
valamint a közszolgáltató kijelölése és a
közszolgáltatási szerződés megkötéséről

ZMJVK 51/2015. (XII.22.) sz. ÖR.

a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról

44/2012.
rendelet

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVK 206/2015. (XII.17.) sz. hat.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról
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ZMJVK 209/2015. (XII.17.) sz. hat.

A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.
(II.13.) önkormányzati rendelet IV.
negyedévi módosítása

ZMJVK 210/2015. (XII.17.) sz. hat.

Az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szerveknél, intézményeknél,
valamint
Zalaegerszeg közigazgatási
területén
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
által
fenntartott
intézményeknél
folyó
munkahelyi étkeztetésről és az intézeti
élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló
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módosítása
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igénybevételének szabályozásáról szóló
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rendeletben és a kéményseprő-ipari
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A Lész Kft. 2016. évi előzetes üzleti
tervének elfogadása, alapító okirat
módosítása
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A Zala-Depo Kft. 2016. évi előzetes üzleti
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jogosultságának meghosszabbítása
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2016. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása, az alapító okirat módosítása
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A Városgazdálkodási Kft. 2016. évi
előzetes üzleti tervének elfogadása, alapító
okirat módosítása

ZMJVK 223/2015. (XII.17.) sz. hat.

A Kvártélyház Kft. 2016. évi előzetes
üzleti tervének elfogadása

ZMJVK 224/2015. (XII.17.) sz. hat.

A Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi
előzetes üzleti tervének elfogadása

ZMJVK 225/2015. (XII.17.) sz. hat.

A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2016. évi
előzetes üzleti tervének megállapítása, az
ügyvezető munkabérének megállapítása

ZMJVK 226/2015. (XII.17.) sz. hat.

A Zeg Rádió Kft. beolvadása
Zalaegerszegi Televízió Kft-be

ZMJVK 227/2015. (XII.17.) sz. hat.

Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának és Polgármesteri
Hivatalának 2016. évi ellenőrzési tervére

ZMJVK 228/2015. (XII.17.) sz. hat.

2016. évi lakáshasznosítási terv

ZMJVK 236/2015. (XII.17.) sz. hat.

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Közgyűlése 2016. I. félévi munkatervének
jóváhagyása

ZMJVK 237/2015. (XII.17.) sz. hat.

Zalaegerszeg
Megyei
Polgármesteri Hivatala
Működési Szabályzata
jóváhagyása

a

Jogú
Város
Szervezeti és
módosításának

ZMJVK 238/2015. (XII.17.) sz. hat.

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvány
és
a
Zalaegerszeg
Kultúrájáért
Közalapítvány
alapító
okiratának módosítása

ZMJVK 239/2015. (XII.17.) sz. hat.

A
Zalaegerszegi
Szociális
és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás
társulási megállapodásának, valamint
intézményi alapító okiratok módosítása

ZMJVK 240/2015. (XII.17.) sz. hat.

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
turisztikai stratégiája 2015-2025

ZMJVK 241/2015. (XII.17.) sz. hat.
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halgazdálkodási
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haszonbérbe adása

ZMJVK 242/2015. (XII.17.) sz. hat.

Körzeti megbízotti irodák kialakítása
céljára nem lakás célú helyiségbérletek
(Zalaegerszeg, Köztársaság út 63. és
Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3.) iránti
kérelem

ZMJVK 243/2015. (XII.17.) sz. hat.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Zala
Megyei Igazgatósága nem lakás célú
helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Kossuth L.
u. 47-51.) iránti kérelme

ZMJVK 244/2015. (XII.17.) sz. hat.

A Zalaegerszeg, bazitai TV toronyra
(0156 hrsz.) az Infrasat Kft-vel és a
Jupinet Kft-vel kötött bérleti szerződések
átkötése a Tarr Kft. részére

ZMJVK 245/2015. (XII.17.) sz. hat.

Andráshida
repülőtér
(Zalaegerszeg
0679/1-2 és 7177 hrsz-ú ingatlanok)
hasznosítására beérkezett
pályázatok
értékelése

ZMJVK 246/2015. (XII.17.) sz. hat.

Zalaegerszeg 7180/1 hrsz- Novák M. u. 4.
(Roxy Tekeklub) ingatlan üzemeltetési
szerződésének megkötése

ZMJVK 247/2015. (XII.17.) sz. hat.

A Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 5.
(Zalaegerszeg, 1154 hrsz.) szám alatti
ingatlan hasznosítása

ZMJVK 248/2015. (XII.17.) sz. hat.

ZTE Football Club Zrt. és a Zalakerámia
ZTE Kosárlabda Klub 2015-ös TAO-s
pályázat önerejének biztosítása

Város

ZMJVK 249/2015. (XII.17.) sz. hat.

Alapítványok támogatása

ZMJVK 250/2015. (XII.17.) sz. hat.

Szociális krízishelyzetben lévő személyek
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ZMJVK 251/2015. (XII.17.) sz. hat.

Szociális krízishelyzetben lévő személy
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ZMJVK 252/2015. (XII.17.) sz. hat.
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ZMJVK 253/2015. (XII.17.) sz. hat.
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2015. december 17-i ülésén
tárgyalt tájékoztatók
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány és a
Zalaegerszeg
Felsőfokú
Oktatásáért
Közalapítvány
módosításokkal
egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirata

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: A Zala- Depo Kft. ügyvezetőjének megválasztása
ZMJVK 219/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. január 01. napjától 2016.
december 31. napjáig terjedő határozott időre Gecse Lászlót választja meg a
Zala-Depo Kft. ügyvezetőjévé. Személyi alapbérét havi bruttó 500.000.forintban állapítja meg.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében
szereplő munkaszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az
adatok változását a Cégbíróságon jelentse be.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
felkérésre: ügyvezető

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása
ZMJVK 221/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. január 01. napjától 2018.
december 31. napjáig terjedő határozott időre Horváth Mártont választja meg a
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé. Személyi alapbérét havi
bruttó 400.000.- forintban állapítja meg.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében
szereplő munkaszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az
adatok változását a Cégbíróságon jelentse be.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
felkérésre: ügyvezető

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Az Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői beosztására kiírt
pályázat elbírálása
ZMJVK 229/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Drávecz Csabát 2016. január 01-től
határozatlan időre kinevezi az Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet
közalkalmazottjává, műszaki főelőadói munkakörbe és egyben 2016. január 01-től
2020. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza az Intézményi
Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői (igazgató) beosztásának 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 111.000,- Ft-ban, magasabb
vezetői pótlékát a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. §-a alapján a pótlékalap
250 %-ában állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel és a megbízással
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Az Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői beosztására kiírt
pályázat elbírálása
ZMJVK 230/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Nyikosné Jandrasovics Ildikót 2016.
január 01-től határozatlan időre kinevezi az Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet
közalkalmazottjává, pénzügyi főelőadói munkakörbe és egyben 2016. január 01-től
2020. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza az Intézményi
Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői beosztásának 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 162.500,- Ft-ban, magasabb
vezetői pótlékát a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. §-a alapján a pótlékalap
150 %-ában állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a kinevezéssel és megbízással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői beosztására kiírt
pályázat elbírálása
ZMJVK 231/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Gehér Mariannt 2016. január 01-től
2020. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a Zalaegerszegi
Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői beosztásának 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 127.400,- Ft-ban, magasabb
vezetői pótlékát a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. §-a alapján a pótlékalap
250 %-ában állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Hevesi Sándor Színház és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet
gazdasági vezetője magasabb vezetői megbízása meghosszabbítása
ZMJVK 232/2015. (XII.17.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Józsefet 2016. január 01től 2020. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a Hevesi
Sándor Színház gazdasági vezetői (magasabb vezető) beosztásának 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 150.000,Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklete alapján a pótlékalap 250 %-ában állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

II.

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Patakiné Sümegi Máriát 2016.
január 01- 2020. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői (magasabb vezető)
beosztásának 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 140.000,Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. §a alapján a pótlékalap 150 %-ában állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda magasabb vezetői
beosztására kiírt pályázat elbírálása
ZMJVK 233/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Pereszteginé Szabó Júliát 2016. január
01-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a Zalaegerszegi
Turisztikai Hivatal és Információs Iroda magasabb vezetői beosztásának ellátásával.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó
rendelkezései szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 83.900.-Ft-ban,
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye magasabb vezetője
közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése
ZMJVK 234/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Sportlétesítmény
Gondnokság Intézménye magasabb vezetője, Fenyvesi László határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés c) pontja valamint a 28. § (1)-(2) bekezdése
alapján lemondás jogcímén 2016. március 10. napjával történő megszűnését
tudomásul veszi azzal, hogy 2016. január 9. napjától 2016. február 9. napjáig a
munkavégzés alól mentesíti.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony lemondással
történő megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítéséről gondoskodjék.
Határidő:

2016. március 10.

Felelős:

Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Fórum létrehozása
ZMJVK 235/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Esélyegyenlőségi
Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése valamint a program
célkitűzéseinek és elveinek érvényesülése érdekében - 2016. január 1-jei
hatállyal - létrehozza Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi
Fórumát (a továbbiakban: HEP Fórum).
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a HEP Fórum
vezetőjének: Orosz Ferencné önkormányzati képviselőt
tagjainak:
Sümegi László önkormányzati képviselőt,
Pintérné Kálmán Marianna önkormányzati képviselőt
Kauzli Józsefné Idősügyi Tanács tagot
Bognárné Bengő Hajnalka
Majer Piroska
Szakácsné Szentgróti Ágota
Hutnik Eszter
Zimborás Béla munkacsoport vezetőket
2016. január 1. és 2019. december 31. napja közötti időszakra megválasztja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagok
tájékoztatásáról, valamint az alakuló ülés összehívásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2.)

a tagok értesítésére. 2015. december 31.
az alakuló ülés összehívására: 2016. január 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Esélyegyenlőségi
Programban foglaltak megvalósítása érdekében, valamint a Helyi
Esélyegyenlőségi Fórum munkáját segítendő – 2016. január 1-jei hatállyal – öt
tematikus munkacsoportot hoz létre.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport
vezetőjének: Bognárné Bengő Hajnalka irodavezetőt
tagjainak:
Czebeiné Nemes Bernadett intézményvezetőt
Dömötör Mónika gyógypedagógust
Herold József intézményvezetőt
Sziva Beáta ifjúsági koordinátort
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó munkacsoport
vezetőjének: Majer Piroska projektmenedzsert

tagjainak:

Dr. Kovács Orsolya ügyvédet
Dr. Szili-Fodor Dóra területfejlesztési és településfejlesztési szakértőt
Novákné Borsos Ildikó intézményvezetőt
Kónyáné Tömpe Lívia intézményvezetőt

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Közgyűlése
a
esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport
vezetőjének: Szakácsné Szentgróti Ágota óvodai szakreferenst
tagjainak:
Prenner Zsuzsanna intézményvezetőt
Telekiné Kardos Judit óvodavezető-helyettest
Turi Renáta szakmai vezetőt
Mándli Péter pedagógust

Gyermekek

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó munkacsoport
vezetőjének: Hutnik Eszter intézményfenntartó szakreferenst
tagjainak:
Radics Andrea intézményvezetőt
Dr. Marx Gyuláné intézményvezetőt
Horváth Miklós ZMJV Idősügyi Tanács tagját
Kauzli Józsefné ZMJV Idősügyi Tanács tagját
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Romák/mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport
vezetőjének: Zimborás Béla humánigazgatás osztályvezető-helyettest
tagjainak:
Zsolnai Judit intézményvezetőt
Németh András intézményvezetőt
Horváth Aladár RNÖ elnököt
Tatainé Tóvári Annamária házi segítségnyújtás vezetőt
2016. január 1. és 2019. december 31. napja közötti időszakra megválasztja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert,
tájékoztatásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

hogy a

megválasztott

tagok

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra mecénása díj”
odaítélésére (Zárt ülés)
ZMJVK 254/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Zalaegerszeg Innovációs Díja”
kitűntetést adományoz
a Flextronics International Kft., és a
Zalapack ’96 Kft. részére.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Zalaegerszeg Innovációs Díja”
ünnepélyes keretek között történő átadásáról gondoskodjon.
Határidő: díj átadására: 2016. január 8.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Kultúra mecénása díj”-at
adományoz a Zalaszám Informatika Kft. részére.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Kultúra mecénása díj”
ünnepélyes keretek között történő átadásáról gondoskodjon.
Határidő: díj átadására: 2016. január 22.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
40/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás,
valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában
meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi összes bevételét 19.448.105
E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 16.115.247 E Ft-ban hagyja
jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.720.479 E Ft
4.025.314 E Ft
4.676.800 E Ft
2.887.234 E Ft
369.573 E Ft
96.462 E Ft
339.385 E Ft

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.
mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2015. évi összes kiadást 19.448.105 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások
összegét 19.384.396 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
ebből: működési célú tartalék
- beruházási kiadások
ebből: tartalék
- felújítási kiadások
ebből: tartalék
- egyéb felhalmozási célú kiadások

3.262.593 E Ft
933.264 E Ft
5.579.552 E Ft
201.935 E Ft
1.746.252 E Ft
162.426 E Ft
5.398.537 E Ft
176.043 E Ft
1.238.289 E Ft
995 E Ft
1.023.974 E Ft

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

1.694.344 E Ft
1.260.496 E Ft

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

:

63.709 E Ft”

2. § Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.172 főben, a 10. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2.,
3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.
4.§

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 8.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(4) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben
kimutatott eszközök és források leltározását a Polgármesteri Hivatalnál és az
önkormányzat intézményeinél a 2013. évi rendezőmérleghez előírt leltározást követően
minden harmadik évben teljes körűen el kell végezni.”

5. § (1) Jelen rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A rendelet 2.§-a és 9. melléklete 2015. december 31. napján lép hatályba.
(3) Jelen rendelet 2016. január 1. napján hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor s.k.
jegyző

Balaicz Zoltán s.k.
polgármester

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
41/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és
(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2)
bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. §
(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (6)
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében,
84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.)
önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden nagykorú magyar állampolgárra, továbbá
az Európai Parlament és a Tanács a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról
szóló 2011. április 5-i 492/2011/EU rendeletében meghatározott jogosulti körbe tartozó
személyre, amennyiben érvényes tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkezik.”
(2) Az Ör. 1. § (3) bekezdés c) pontja a következő 13) alponttal egészül ki:
[c)
a polgármester dönt]
„13) a helyi gazdaság élénkítése érdekében történő bérlőkijelölésről.”
(3) Az Ör. 1. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
„i) előkészítő munkacsoport tesz javaslatot - a rendeletben meghatározott esetekben - a
bérlőkijelölésre, mely munkacsoport tagjai az ágazatért felelős alpolgármester, a
szakbizottság elnöke vagy az általa delegált tagja, a szakosztály illetékes munkatársa,
valamint a közgyűlésnek a polgármester által felkért egy képviselő tagja.”
2. § (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdés a) pontja a következőkkel egészül ki:
[(1) Önkormányzati bérlakást csak lakhatás biztosításának céljára lehet bérbe adni, az alábbi
jogcímeken
a)
üresen álló lakás esetén:]
„ - a helyi gazdaság élénkítése érdekében történő lakásbérbeadás.”
(2) Az Ör. 3. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(4) A lakásbérbeadás jellege költségelvűnek minősül, ha]
„c)
a lakásbérbeadás pályázat nélkül a 16. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontjaiban
meghatározottak szerint történt,”
(3) Az Ör. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a lakásbérbeadásra költségelven került sor, akkor a bérleti jogviszony
fennállása alatt vagy annak meghosszabbítása esetén a bérbeadás jellege költségelvű
marad.”

3. § (1) Az Ör. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A rendeletben meghatározott kivétellel a bérbeadást igénylő személy csak akkor
jelölhető ki bérlőnek, ha az igényelt lakás nagysága az igénylő fizetőképességének az
(5) bekezdésben meghatározott mértékét nem haladja meg.”
(2) Az Ör. 5. §-a az alábbi (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A rendeletben meghatározott kivétellel a bérbeadást igénylő személy csak akkor
jelölhető ki bérlőnek, ha lakbértartozással, a 49. § (1) bekezdése szerinti külön
szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozással és közüzemi díjtartozással nem
rendelkezik.”
4. § Az Ör. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Szociálisan rászoruló az a személy, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel
a)
egy főre jutó havi nettó jövedelme – a rendeletben meghatározott jövedelemszámítási
időszak alapján – nem haladja meg
a.1) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 420 %-át,
a.2) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 300 %-át,
b)
a 69. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkezik.”
5. § (1) Az Ör. 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadásra benyújtott pályázatok sorolásáról, a
bérlő kijelöléséről, és a bérbeadás időtartamáról – az előkészítő munkacsoport javaslata
alapján - a lakásügyekért felelős szakbizottság határozattal dönt.”
(2) Az Ör. 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A döntésre jogosult azt a pályázót jelölheti ki bérlőnek, akinek igazolt jövedelme
megfelelő fedezetet biztosít a lakbérre és a lakással kapcsolatos külön szolgáltatások
költségére. Amennyiben a fizetendő lakbér és a lakással kapcsolatos 49. § (1) bekezdésben
meghatározott külön szolgáltatások számított költsége meghaladja a pályázó
fizetőképességének mértékét, a pályázat érvénytelen, az eljárás további részében a pályázó
nem vehet részt.”
(3) Az Ör. 12. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A lakásügyekért felelős szakbizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a
bérlőkijelölés során:
a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a
gyermekek számát,
b) az egy főre eső havi átlagos nettó jövedelem, előnyt jelent a keresőtevékenységből
származó jövedelem,
c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet,
d) jelenlegi lakhatási körülmények.
(5) A (4) bekezdésben meghatározottak azonossága esetén előnyt élvez, aki a leghosszabb
időszakra – legalább egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendő lakbérnek és
a külön szolgáltatások számított költségének előre, egyösszegben történő megfizetését.”
6. § Az Ör. 16. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[(1)Üresen álló önkormányzati lakás pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadásának
jogcímei]
„e) a helyi gazdaság élénkítése érdekében történő lakásbérbeadás.”
7. § (1) Az Ör. 17. § (4) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(4) A (2) bekezdésben meghatározott lakások bérbeadása esetén a bérlőkijelölési jogot]
„1. a 2/a. melléklet a) és b) pontjában felsorolt lakások esetén az Intézményi Gazdasági
Ellátó Szervezet vezetője, a c) pontjában felsorolt lakás esetén a Zalaegerszegi
Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője, a lakás fekvése szerint illetékes intézmény
vezetőjével történő egyeztetést követően”
[gyakorolja.]
(2) Az Ör. 17. § (4) bekezdés 7. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[(4) A (2) bekezdésben meghatározott lakások bérbeadása esetén a bérlőkijelölési jogot]
„7. a 2/f. melléklet b) pontjában felsorolt műterem jellegű lakásoknál és a 2/f. melléklet
c) pontjában felsorolt kulturális célú lakásoknál a kultúráért felelős szakbizottság,
9. a 2/f. melléklet e) pontjában felsorolt sportolói lakásoknál a használati kvótával
rendelkező szakosztályok javaslatára a sportért felelős szakbizottság gyakorolja.”
8. § (1) Az Ör. a következő címmel és 19/A. §-sal egészül ki:
„A helyi gazdaság élénkítése érdekében történő lakásbérbeadás
19/A. §
A polgármester döntésével – az előkészítő munkacsoport javaslata alapján - a helyi gazdaság
élénkítése érdekében a 2/g. mellékletben felsorolt lakásokba bérlőt jelölhet ki.”
(2) Az Ör. 21. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyugdíjasok háza a 60. életévüket betöltött saját jogú öregségi nyugdíjjal
rendelkező, vagy rokkantsági ellátásban részesülő személyek határozatlan idejű
elhelyezésére szolgáló, továbbá az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő
gondozást nyújtó olyan lakóépület, amelyben a bérlők rendszeres egészségügyi (orvosi és
betegápolói) ellátásáról és állandó (nappali és éjszakai) gondozói ügyeletéről kell
gondoskodni.”
(3) Az Ör. 22. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nyugdíjasok házába az a személy kérheti elhelyezését, aki az alábbi együttes feltételeknek
megfelel:]
„b) a 60. életévét betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági
ellátásban részesül”
9. § Az Ör. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A licitálás a legmagasabb ajánlati adományösszegre történik. Az induló összeg 2 millió
Ft. A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft. A licitálásos
pályázati tárgyaláson nem vehet részt, aki a jogosultsági feltételeknek nem felel meg.”
10. § Az Ör. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségelven bérbe adott lakás határozott időre szóló bérleti jogviszonya
meghosszabbítható, és a lakás ismételten költségelven adható bérbe, feltéve, hogy a bérlő

lakbértartozással, a 49. § (1) bekezdése szerinti külön szolgáltatásokkal kapcsolatos
díjtartozással és közüzemi díjtartozással nem rendelkezik.”
11. § Az Ör. 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A polgármester minden év december 31. napjáig hivatalból felülvizsgálja a bérbeadás
jellegét és az ennek megfelelő lakbérmérték szerinti fizetési kötelezettséget a 10. § (3)
bekezdésben meghatározott szociális rászorultsági feltételek alapján, kivéve:
a) a 3. § (3) bekezdés c)-d) pontjaiban meghatározott eseteket,
b) a költségelvű lakásbérbeadásokat,
c) ha a lakbérfizetési kötelezettség teljesítése előre, egyösszegben történt,
d) ha a lakásbérbeadás ideje az egy évet nem haladja meg.”
12. § (1) Az Ör. 50. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A lakáshasználati díj összege a 2016. január 1. napját követően létesített bérleti
jogviszony esetében a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 3 hónap elteltével az
alaplakbér összegének kétszerese.”
(2) Az Ör. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jogcím nélküli lakáshasználat éves felülvizsgálata esetén a 45. § (4)-(6) bekezdésében
meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
13. § (1) Az Ör. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cserelakás felajánlásáról, továbbá a pénzbeli térítés
összegének megállapításáról - az előkészítő munkacsoport javaslata alapján - a
lakásügyekért felelős szakbizottság dönt.”
(2) Az Ör. 52. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) Az 51. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetre akkor kerülhet sor, ha]
„c)
a cserelakásra a bérlő megfelelő fizetőképességgel rendelkezik, lakbértartozása, a 49. §
(1) bekezdése szerinti külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozása és közüzemi
díjtartozása nem áll fenn, valamint a cserelakás nem haladja meg a lakáscélú állami
támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott
méltányolható lakásigény mértékét.”
14. § Az Ör. 69. § (2) bekezdés b) pont 1.) és 2.) alpontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
[Amennyiben az igénylő vagy a bérlő vagyonnyilatkozatra kötelezett, és az abban foglalt
vagyon forgalmi értéke vitatható, a hivatal]
„1.) ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ingatlan fekvése szerint
illetékes igazgatósága, vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati
adóhatóság megkeresésével,
2.) vagyoni értékű jog esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes
igazgatósága megkeresésével,”
[állapítja meg a vagyon forgalmi értékét.]
15. § (1) Az Ör. 2/a. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. a jelen rendelet 2. mellékletét képező 2/g. melléklettel egészül ki.
(3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

16. § (1) Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör.
a) 1. § (3) bekezdés a) pont 5) alpontja,
b) 1. § (3) bekezdés c) pont 2) és 3) alpontja,
c) 4. § (3) bekezdése,
d) 34. § (2) bekezdése,
e) 45. § (3) és (7) bekezdése,
f) 48.§ és 48/A.§-a,
g) 50. § (3) bekezdése,
h) 69. § (2) bekezdés f) pontja,
i) 4., 10. és 11. számú melléklete.
(3) Hatályát veszti az Ör.
a) 1. § (3) bekezdés f) pontjában „a lakbértámogatás, továbbá” szövegrész,
b) 11. § (3) bekezdésben „a várható lakbértámogatás, továbbá” szövegrész,
c) 11. § (4) bekezdésében „A lakbértámogatás, továbbá” és az „e rendelet 4. számú
mellékletében meghatározottak figyelembevételével” szövegrészek,
d) 69. § (2) bekezdés g) pontjában „és lakbértámogatás” szövegrész.
17. § A polgármester 2016. január 31. napjáig hivatalból felülvizsgálja - a költségelvű
lakásbérbeadások esetében is - a lakásbérbeadás jellegét és az ennek megfelelő lakbérmérték
szerinti fizetési kötelezettséget a rendeletben meghatározott szabályok alkalmazásával a 2015.
évi felülvizsgálat során már benyújtott iratok alapján.
Dr. Kovács Gábor s.k.
jegyző

Balaicz Zoltán s.k.
polgármester

1. melléklet a 41/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„2/a. melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez
AZ INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KEZELÉSÉBEN LÉVŐ
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK
a) Köznevelési célú lakás intézmény területén
Szobaszám

Alapterület

(db)

(m2)

Kisfaludy u. 2.

2

54

Göcseji u. 16.

2

55

Cím

SorIntézmény neve

szám

(Zalaegerszeg)

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium

1.

és Alapfokú Művészeti Iskola
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc

2.

Szakközépiskolája és Szakiskolája

3.

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kovács Puskás Tivadar u. 1-3.
„A” ép.
Károly Tagkollégiuma

2

50

4.

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kovács Puskás Tivadar u. 1-3.
„B” ép.
Károly Tagkollégiuma

2

60

5.

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kovács Puskás Tivadar u. 1-3.
„B” ép
Károly Tagkollégiuma

1

20

Varkaus tér

2

50

Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Liszt
6.

Ferenc Tagiskolája

7.

Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

Iskola u. 1.

1

50

8.

Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet

Pais D. u. 2.

1,5

50

Déryné u. 1.

1,5

50

1

30

Göcseji u. 16. „A” ép. VI. em.

1

30

Rákóczi u. 30.

2

59

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István

9.

Szakközépiskolája és Szakiskolája

10.

11.
12.

Zalaegerszegi

Városi

Középiskolai

Kollégium Göcseji

Székhelye
Zalaegerszegi

u.

16.

„A”

ép.

Földszint
Városi

Középiskolai

Kollégium

Székhelye
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

b) Köznevelési célú lakás intézmény területén kívül
Sor-

Cím

Szobaszám

Alapterület

szám

(Zalaegerszeg)

(db)

(m2)

1,5

42

1.

Landorhegyi u. 17/C. I/4.

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KEZELÉSÉBEN LÉVŐ
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK
c) Egészségügyi célú lakás intézmény területén

Sorszám
1.

Intézmény neve
Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék

Cím

Szobaszám

Alapterület

(Zalaegerszeg)

(db)

(m2)

2

56

Űrhajós u. 2.

2. melléklet 41/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„2/g. melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez
A LAKÁSKEZELŐ, ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. KEZELÉSÉBEN LÉVŐ
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK
A helyi gazdaság élénkítése érdekében elkülönített lakások
Sorszám

Cím
(Zalaegerszeg)

Szobaszám
(db)

Alapterület
(m2)

1.

Kispest u. 16. II/9.

2

56

2.

Kispest u. 16. IV/17.

2

56

3.

Landorhegyi út 42. fszt. 2.

2

56

4.

Landorhegyi út 44. II/6.

2

58

5.

Landorhegyi út 44. IV/12.

2

58

6.

Landorhegyi út 44. IV/14.

2

58

7.

Landorhegyi út 46. fszt. 2.

2

55

8.

Landorhegyi út 46. IV/12.

3

70

9.

Kinizsi P. u. 105. III/8.

3

83

3. melléklet 41/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK
FAJLAGOS ALAPLAKBÉRÉNEK MÉRTÉKE
SZOCIÁLIS LAKBÉR
összkomfortos

komfortos

I.

403

II.
III.

Övezet

komfort nélküli

szükséglakás

350

félkomfortos
Ft/m2
215

160

86

376

323

189

134

81

350

282

160

108

67

KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉR
Ft/ m2

673
PIACI ELVŰ LAKBÉR
1022

Ft/ m2
A lakbérek az ÁFA összegét is tartalmazzák.

4. melléklet 41/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI LAP
szociális – költségelvű – piaci alapú lakásbérbeadáshoz
I. SZEMÉLYI ADATOK
IGÉNYLŐ
IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA
Név (születési név is)
Születési hely és idő
Anyja neve
Családi állapota
Lakóhelye
Tartózkodási helye
Levelezési címe
Telefonszáma
Foglalkozása
Munkahelye
Lakásigénylés éve
II. AZ IGÉNYLŐVEL EGYÜTTKÖLTÖZŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név
születési idő
rokoni kapcsolat
foglalkozás
1.
2.
3.
4.
5.
III. PÁLYÁZATI ADATOK
Zalaegerszeg,

1. Megpályázott lakás címe
Alapterülete – alaplakbére és
m2
2.
külön szolgáltatások díja
Fizetőképesség (azaz a legmagasabb vállalható lakbér és a
az összjövedelem
%-a
3.
külön szolgáltatás számított
költsége) mértéke és összege
Egyösszegű (lakbér és külön
összege:
.- Ft
ideje:
hónapra
4. szolgáltatás számított
költségének befizetése) vállalás
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapon belül
közüzemi, illetőleg gyermekétkeztetéssel kapcsolatos díjtartozásom nem állt fenn, továbbá a fentiekben
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a pályázati lapon szereplő adatoknak a lakásügyi
eljárásban történő felhasználásához, továbbá ahhoz, hogy a pályázati lapon szereplő adatokat az eljáró
szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan az illetékes intézmények, közszolgáltatást végző szervezetek
nyilvántartásból adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje, valamint hogy azokat a pályázati eljárásban
részvevők megismerhessék.
Zalaegerszeg, 20__________________________________

__________________________________________________
az igénylő és vele együttköltöző nagykorú személyek
aláírása

Ft/hó

.- Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
42/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
egyes szociális és gazdasági tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §
(3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása
1. §
A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[(1) E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme
kiegészítésére, pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi ellátások
állapíthatók meg:]
„a) Pénzben nyújtható rendszeres települési támogatás:
aa) a megélhetési támogatás,
ab) a gyógyszertámogatás.
Pénzbeli vagy természetben nyújtható rendszeres települési támogatás:
ac) a lakásfenntartási segély.”
2. §
Az R. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[ (1) Az első fokú feladat- és hatásköröket e rendelet]
„a) 15. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba), bc) és be) alpontjában, c) pont cb)
alpontjában és (2) bekezdésében meghatározott ellátások esetében önkormányzati
hatósági ügyben eljárva, a közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester,
b)
15. § (1) bekezdés b) pont bb) és bd) alpontjában önkormányzati hatósági ügyben
eljárva, a közgyűlés által átruházott hatáskörben a szociális ügyekért felelős
szakbizottság,”
[gyakorolja. ]

3. §
Az R. 20. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„Lakásfenntartási segély
20. §
(1)

Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek és családok számára az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség (továbbiakban: lakás)
fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez, a hátralék felhalmozódásának
elkerülése céljából lakásfenntartási segéllyel nyújt támogatást.

(2)

Szociálisan rászoruló
a) a kizárólag öregségi nyugdíjban, rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban
részesülő személyek által lakott háztartásban élő, ha az egy főre jutó jövedelme
nem haladja meg
aa) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 300 %-át,
ab) egyéb esetben a nyugdíjminimum 250 %-át,
b) az a) pont alá nem tartozó
ba) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 250 %-át,
bb) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 200 %-át,
c)
és vagyonnal nem rendelkeznek.

(3)

A lakásfenntartási segély
a)
az önkormányzati bérlakásban élők számára a lakbérhez, vagy a lakáshasználati
díjhoz, továbbá Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások
bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati
rendelete szerinti külön szolgáltatások díjához természetben nyújtott települési
támogatás.
b)
az a) pont alá nem tartozó esetben a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, a
központi fűtés, a csatornahasználat és szemétszállítás díjához, a közös költséghez
természetben, a szilárd tüzelés költségéhez pénzbeli vagy természetben nyújtott
települési támogatás.

(4)

A lakásfenntartási segélyt a közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester a
kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy évre állapíthatja meg a háztartásban élők
közül annak, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, önkormányzati lakásban élő esetén a
bérlőnek, illetve a lakáshasználónak.
A segélyt rendszeres támogatásként havonta utólag, minden hónap 5-éig a szolgáltató,
vagy a társasház, önkormányzati bérlakásban élő esetén a Lakáskezelő, Építőipari és
Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: LÉSZ Kft.) számlájára kell utalni. Szilárd tüzelés
költségére igényelt támogatás esetén a segély éves összege a jogosult részére a
megállapítást követően egyösszegben kifizethető.

(5)

A lakásfenntartási segély havi összege:
a)
a (2) bekezdés aa) pontja és a (2) bekezdés ba) pontja esetén 6.000.- Ft,
b)
a (2) bekezdés ab) pontja és a (2) bekezdés bb) pontja esetén 4.500.- Ft.

(6)

A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti

formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:
a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e
rendelet 5. § (1)-(3) bekezdésére – a háztartásban élők jövedelemigazolásait,
a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,
a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához
szükséges adatokat tartalmazó iratot,
a lakásfenntartási segély utalásához szükséges számlaszámot.
(7)

Lakásfenntartási segély ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás
lakrészeit.
Nem állapítható meg lakásfenntartási segély annak, aki energiatámogatásban részesül.”
4. §

Az R. 22. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„Lakhatási krízisalap támogatás
22. §
(1)

(2)

A szociálisan rászoruló családok közül azoknak, akik fel nem róható krízishelyzet miatt
a lakhatással kapcsolatos kiadásaikból legfeljebb három havi tartozást halmoztak fel, a
lakhatás megőrzése érdekében lakhatási krízisalap támogatás állapítható meg.
Szociálisan rászoruló az, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg
a)
egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 500 %-át,
b)
többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 350 %-át
c)
és vagyonnal nem rendelkeznek.

(3)

A támogatás önkormányzati bérlakásban élők számára elsősorban a LÉSZ Kft. felé,
egyéb esetben a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, a központi fűtés, a
csatornahasználat és szemétszállítás díjából, valamint a közös költségből fennálló, 2016.
január elseje után keletkezett, legfeljebb három havi hátralékhoz nyújtható.

(4)

Krízishelyzetnek minősül különösen: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, elemi
kár, egyéb rendkívüli élethelyzet, vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény
bekövetkezése, továbbá a fel nem róható okból munkanélkülivé válás miatti tartós
jövedelemcsökkenés.

(5)

A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:
a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e
rendelet 5. § (1)-(3) bekezdésére – a háztartásban élők jövedelemigazolásait,
a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,
a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához
szükséges adatokat tartalmazó iratot,
a követelés jogosultja által kiállított igazolást, ami tartalmazza az adósság

megnevezését, keletkezésének kezdő dátumát, a hátralékkal érintett hónapokat és
a hátralék fennálló összegét, valamint a támogatás utalásához szükséges
számlaszámot.
(6)

A támogatás legmagasabb összege 200.000,-Ft. Formája kamatmentes kölcsön, melyet a
hatósági szerződés aláírását követő 8 napon belül a hátralékot nyilvántartó szolgáltató,
vagy szervezet számlájára kell utalni. A kölcsön visszafizetésére legfeljebb 12 havi
részletfizetés engedélyezhető. A törlesztést legkésőbb a támogatás kifizetését követő
negyedik hónapban kell megkezdeni.

(7)

Ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg egyszemélyes háztartás
esetén a nyugdíjminimum 420 %-át, többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum
300 %-át, a hatáskör gyakorlója a kölcsön legfeljebb 75 %-áig a visszafizetéstől
eltekinthet.
A támogatásról a közgyűlés által átruházott hatáskörben a Szociális, Lakás és
Egészségügyi Bizottság dönt. Munkáját döntés előkészítéssel, javaslat adással az
ágazatért felelős alpolgármester által létrehozott munkacsoport segíti. A munkacsoport
tagjai: az ágazatért felelős alpolgármester, a szakbizottság elnöke vagy az általa delegált
tagja, a szakosztály illetékes munkatársa, valamint a közgyűlésnek a polgármester által
felkért egy képviselő tagja.”

(8)

5. §
(1)
Az R. 7. § (1) bekezdésében az „energiatámogatás” szövegrész helyébe a
„lakásfenntartási segély” szöveg lép.
(2)
Az R. 8. § (1) bekezdés a) pontjában az „energiatámogatás” szövegrész helyébe „a
havi rendszerességgel járó lakásfenntartási segély” szöveg lép.
(3)
Az R. 9. § (1) bekezdés b) pontjában az „energiatámogatás” szövegrész helyébe a
„lakásfenntartási segély” szöveg lép.
(4)
Az R. 15. § (1) bekezdés bb) pontjában „az adósságrendezési támogatás” szövegrész
helyébe a „lakhatási krízisalap támogatás” szöveg lép.
6. §
(1)

Az R. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)

Az R. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. §

A 2016. január 1-jét megelőzően megállapított energiatámogatást a jogosultság határozatban
megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig tovább kell folyósítani. Az
energiatámogatással összefüggésben a 2015. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell
alkalmazni.

2. A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes
szabályairól szóló többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
8. §
A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló
többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.)
7. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[7. § (1) Az 1. §-ban megjelölt bevételek forrását képezik]
„d) az önkormányzati bérlakásban élők lakhatásának krízisalapból történő
támogatásának.”
9.§
Hatályát veszti az ÖR. címében a „többször módosított” és a „számú” szövegrész.
3. Záró rendelkezések
10. §
(1)

E rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

(2)

E rendelet szabályait a 2016. január 1-je után indult ügyekben kell alkalmazni.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 42/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kérelem

LAKÁSFENNTARTÁSI SEGÉLY
megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK
Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
nőtlen hajadon elvált özvegy
Családi állapota
házas
(aláhúzással kell jelölni)
Állampolgársága vagy
idegenrendészeti státusza
(nem magyar állampolgárság
esetén)
Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

nőtlen hajadon elvált özvegy
házas

20
nap

év

hó

20
nap

év

hó

20
nap

év

hó

20
nap

év

hó

Életvitelszerű tartózkodási
helye
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele
Telefonszáma (nem kötelező
megadni)
II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK
ADATAI
Név
1.

Születési év, hó,
nap

Családi kapcsolat

TAJ szám

2.
3.
4.
5.
III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ
ADATOK

Milyen jogcímen lakik a lakásban

tulajdonos

önkormányzati
lakás bérlője

albérlő

önkormányzati
lakás használója

társbérlő

szívességi
lakáshasználó

egyéb:
Jogerős bírói határozattal megosztott lakás esetén a
dokumentum csatoltásra került
A háztartás nagysága
A háztartásból ideiglenes jelleggel távollévők száma
és a távolmaradás oka
Ha nem önkormányzati bérlakásban lakik, melyik
lakhatással kapcsolatos költséghez kéri a támogatást

igen

nem

egyszemélyes
kétszemélyes
három vagy ennél
többszemélyes
fő
munkavégzés

tanulás

áram-, gáz-, központi fűtés díja, víz- és
csatornahasználati díj, közös költség,
szemétdíj, szilárd tüzelő költsége

A fogyasztási hely azonosításához szükséges adatokat
tartalmazó irat csatolásra került

igen

nem

Részesül-e energiatámogatásban

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül
bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási
eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap

_________________________
kérelmező aláírása

2. melléklet a 42/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kérelem

LAKHATÁSI KRÍZISALAP TÁMOGATÁS
megállapítására
I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota (aláhúzással kell jelölni) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy
idegenrendészeti státusza (nem
magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje
20

év

hó

nap 20

év

hó

nap

20

év

hó

nap 20

év

hó

nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

Életvitelszerű tartózkodási helye
Társadalombiztosítási Azonosító
Jele
Telefonszáma (nem kötelező megadni)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név
1.
2.
3.

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

TAJ szám

4.
5.

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK*

tulajdonos
albérlő

Milyen jogcímen lakik a lakásban

társbérlő

önkormányzati
lakás bérlője
önkormányzati
lakás használója
szívességi
lakáshasználó

egyéb:
Melyik lakhatással kapcsolatos adóssághoz kéri a támogatást

áram-, gáz-, központi fűtés díja, víz- és
csatornahasználati díj, közös költség,
szemétdíj, LÉSZ Kft-nél fennálló díj

A követelés jogosultjának igazolása csatolásra került

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
– a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
– valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
– köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró
hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
* A kérelemhez mellékelni kell:
– az egy háztartásban élők
o jövedelemnyilatkozatát a jövedelemigazolásokkal együtt,
o vagyonnyilatkozatát,
– a krízishelyzet alátámasztására szolgáló bizonyítékokat,
– a szolgáltató igazolását, amely tartalmazza
o az adósság megnevezését,
o az adósság keletkezésének kezdő időpontját,
o az adóssággal érintett hónapokat és az adósság aktuális összegét,
o azt a számlaszámot, ahova a támogatást utalni kell.

_________________________
kérelmező aláírása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
43/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél, valamint
Zalaegerszeg közigazgatási területén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által
fenntartott intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti élelmezés
nyersanyagköltségeiről szóló
3/1991. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél, valamint
Zalaegerszeg közigazgatási területén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által
fenntartott intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti élelmezés
nyersanyagköltségeiről szóló 3/1991. (III. 7.) önkormányzati rendelet a (továbbiakban: R.) 1.
melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. §
Az R. címében „az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél,
valamint Zalaegerszeg közigazgatási területén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
által fenntartott intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti élelmezés
nyersanyagköltségeiről” szövegrész helyébe „az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerveknél, intézményeknél, valamint Zalaegerszeg közigazgatási területén a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményeknél és a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrumnál folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeiről”
szövegrész lép.
3. §
Ez a rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 43/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli nyersanyag normája:
2016. évre

Szociális intézmények
1.

2.
3.
4.

Bölcsődék
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Felnőtt ebéd:
Nappali ellátás
(ebéd)
Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
Étkeztetés (ebéd)

364,- Ft/fő
273,- Ft/fő
270,- Ft/fő
609,- Ft/fő
270,- Ft/fő

Köznevelési intézmények
1.

2.
3.
4.
5.

Óvodai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Felnőtt ebéd
Általános iskolai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Általános iskolai ebéd
felnőtt ebéd
Középiskolai kollégium
Középiskolai ebéd
felnőtt ebéd

335,- Ft/fő
273,- Ft/fő
434,- Ft/fő
270,- Ft/fő
273,- Ft/fő
695,- Ft/fő
302,- Ft/fő
273,- Ft/fő

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
44/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében,
42. §-ában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, 54. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet ( a
továbbiakban: Rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és az alábbi
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, állagmegóvásával, felújításával
kapcsolatos feladatokat elsősorban a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy köteles
elvégezni. A temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában a védett síremlék
gondozása, karbantartása, állagmegóvása és az értékmegőrző megújítása érdekében
kapcsolatos feladatokat a temető tulajdonosa látja el.
(5a) Kivételes esetben - a védett síremlék védettségének megőrzése érdekében - a temetési
hely felett rendelkezni jogosult személy kérelmére, a temető tulajdonosa által szükségesnek
ítélt gondozási, karbantartási, állagmegóvási és értékmegőrző megújítási feladatokat a temető
tulajdonosa is elvégezheti, melyhez szükséges a temetési hely felett rendelkezni jogosult
hozzájárulása. Köztemetők esetében fenti feladatok elvégzésének engedélyezésére, a
Közgyűlés által átruházott hatáskörben, a polgármester jogosult.”
2. §
A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 44/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszá
m

Temető
megnevezése

Sírfelirat

Sírhelyszám,
egyéb azonosító
adat

Védetté nyilvánítást indokolja

Göcseji úti

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

1847-1900 közötti
Botfy Lajos Zalaegerszeg
időszakban polgármester
R.T. Város Polgármestere
II. negyed, V.
1847 - 1900 (és a
volt
sor. 11. sz. sír
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
1945-1947 közötti
Baráth Ferenc 1916 1950 (és a hozzátartozókra
II. negyed V.
időszakban polgármester
vonatkozó további
sor.7-8 sz. sír
volt
feliratok)
1958-1967 közötti
Nátrán János
időszakban tanácselnök volt.
Nyug.Tanácselnök 19041986 (és a hozzátartozókra
D negyed
vonatkozó további
feliratok)
Fülöp József Zalaegerszeg
I. negyed, I. sor,
Megyei Jogú Város
14. sz. sír
Főjegyzője 1866-1927
Vizsy János városgazda
1870-1929 (és a
I. negyed, I. sor,
hozzátartozókra vonatkozó
9-10 sz. sír
további feliratok)
Borbély György főgimn.
Tanár
II. negyed, V.
1860-1930 (és a
sor. 13-14. sz. sír
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
II. negyed, I. sor, A síremlék művészeti értéke
Sebestyén Jenő 1866-1935
9-10 sz. sír
Dr. Pesthy Pál
művészettörénész, író
II. negyed, II.
1888-1969 (és a
sor, 44-45 sz. sír
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Boldogfai Farkas Sándor
I. negyed, I. sor,
szobrászművész 190715. sz. sír
1970
I. negyed, I. sor,
Orvos, kórházigazgató
Jancsó Benedek
2. sz. díszsírhely
Gácsi Mihály
D/2 negyed
grafikusművész
1926-1987
Öveges József Kossuth,
Szot.Prometheus díjas
D/2 negyed
professzor
1895-1979

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Schmidt Józsefné Tarnói
Csontos Júlia 1858-1886
(és a hozzátartozókra,
köztük Suszter Oszkár
tanárra 1878 – 1951
vonatkozó további
feliratok)
Szigethy Antal ügyvédi
kamarai elnök 1827-1898
(és a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)
D Horváth család (és a
hozzátartozókra, köztük
Ostoros Károly tanárra
1907 -1989 vonatkozó
további feliratok)
Léránt János 1875-1942
(és a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)
Dr. Zarubay Lóránt 19071957 (és a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)
Tuczy János
nyug.főgimn.tanár,
Ferenc József rend
lovagja 1859-1945 (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Pusztakovácsi Csoknyay
János
1825-1895 (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Árvay Sándor nyug.kir.
járásbíró volt 1848-49.
honv. hdgy 1826-1914 (és
a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)
Hrabovai Hrabovszky
Flórián
nyug.kir.törvényszéki bíró
1825-1896 (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)

Schmindt József és Suszter
Oszkár jeles pedagógus volt
II. negyed, XXXI
sor, 97-98. sz. sír

IV. negyed,
XXIV sor 787789 sz. sír

II. negyed, XXIII
sor, 92-93-94 sz.
sír
IV. negyed,
XXIII sor, 93-9495 sz. sír
II. negyed, XXII
sor, 160-161-162
sz. sír

A síremlék művészeti értéke
miatt
A síremlék művészeti értéke
miatt

III. negyed,
XXIII sor, 74-7576 sz. sír
1848-as honvédtiszt volt
I. negyed, XXII
sor, kripta
1848-as honvédtiszt volt
I. negyed, VI sor

1848-as honvédtiszt volt
II. negyed, IX sor

22.

Ormosdy-HorváthFleisnacker-Plihál család

III. negyed,
kriptasor, 102103 sz. sír

23.

Izsák Gyula Endre 19011974

V. negyed, IV.
sor, 347 sz. sír

Síremlék kora, művészeti
értéke miatt
Tanító, iskolaigazgató volt

24.

Dr. Kustos Lajos

1-D-1-0019

25.

Vajda József

1-D-1-008

26.

Dr. Szilvás Rudolf

1-D-5-0004

27.

Ruszt József

1-D-5-0006

28.

Morandini Tamás

1-1-31-0126

29.

Rigler és Hajmássy család
Kriptája

-

30.
31.
32.

Serényi Árpád
Szilvási Lajos
Závodszky István

1-4-0-0030
1-7-7-0277
1-6-2-54

33.

Dandi Károly

1-4-3-0024

34.

Rozsnyói Sándor

1-1-00-0025

35.

Kékesy Antal

1-7-24-0108

36.

Péterffy Béla

1-2-00-0013

II.

Tanácselnök volt
Pedagógus, a zalai népzene
tudósa volt
Orvos, kórházigazgató volt
Rendező, színházigazgató
volt
építész
Zalaegerszeg egyetlen
kápolnaszerű, föld felszíne
fölé épített kriptája
Fényképész
Író, újságíró
Honvéd parancsnok
Cigányprímás, Nótaszerző,
Jogdíjas zeneszerző.
Akadályfutásban Magyar és
Európai Bajnok,
Akadályfutás
világcsúcstartója,
Aranyérmes Olimpikon
1969-1971 között volt a
Zrínyi Gimnázium
igazgatója, jelentős részt
vállalt a város középfokú
oktatásának fejlesztésében
17 éven át volt a Zrínyi
Gimnázium igazgatója,
Irodalmi művei is jelentek
meg, aktív részese volt a
város egyházi –kulturális – és
sportéletének.
Védelmet a síremlék
művészeti értéke, valamint
Péterffy Béla személye is
indokolja.

Neszelei
Kőnigmajer János 18261911
(és további
hozzátartozók)

1.
III.

Családi sírkert 7
emlékművel

Andráshidai

1.

Gombossy Pál Gombossy
Pálné

2.

Nagy Antal 1875-1952

3.

Nagy László 1859-1915
Nagy Mihály

4.

Viosz Ferenc

IV.

1848-as honvédtiszt volt

Bekeházi

V. negyed, IV.
sor, 13-14 sz. sír
V. negyed, IV.
sor, 11-12 sz. sír
V. negyed, II.
sor, 1-2 sz. sír
V. negyed, I. sor,
1-2 sz. sír

A síremlék történeti,
művészeti értéke miatt
A síremlék történeti,
művészeti értéke miatt
A síremlék történeti,
művészeti értéke miatt
A síremlék történeti,
művészeti értéke miatt

Csillag Lajos 1789-1860
(és a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)

1.

Családi sírkert

Csillag Lajos és fia Csillagh
László, 1848-as honvédtiszt
volt

Kálvária

V.

Isoo Ferencz 1820 - 1879
(és a hozzátartozókra
vonatkozó további
feliratok)
Isoó Alajos ügyvéd, szül.
1827. juni 18. megh. 1893.
január 9. (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Czobor Mátyás
polgármester
1875 - 1957 (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)
Isoó Ferencz
gyógyszerész,
meghalt Januárius 9én
1842 életének 54ikévében
Bődy József 1841-1913 (és
a hozzátartozóira
vonatkozó további
feliratok)
Gothard János
ezernyolcszázhuszonegybe
n töltött hatszor tizet élte
idejében feruariusnak
husz 5ötőikében meghaltt.
(és egyéb hozzátartozóra
vonatkozó felirat)
udvardi és básthi Udvardy
Ignác *1848 – 1920 ny.
felső keresk. isk. igazgató
(és a hozzátartozókra
vonatkozó további feliratok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VI.

63.
1848-as honvédtiszt
60.
Polgármester
45.
gyógyszerész
6.

14.

Farkas János (és további
feliratok)
Borsos László (és további
feliratok)

2.

-

A síremlék kora, művészi
értéke miatt

33.

iskolaigazgató

87.
90/A.

Síremlék kora, művészeti
értéke miatt
Síremlék kora, művészeti
értéke miatt

Olai

1.

Anna Blardin (és további
feliratok)

353.

2.

Johannes Keller (és
további feliratok)

360.

VIII.

A síremléken lévő szobor
művészi értéke miatt

Egerszeghegyi

1.

VII.

Gyógyszerész

Izraelita

Síremlék kora, művészeti
értéke, német nyelvű
szövege miatt
Síremlék kora, művészeti
értéke, német nyelvű
szövege miatt

Graner Adolf (és a
hozzátartozókra vonatkozó
további feliratok)

1.
IX.

A síremlék művészeti értéke
miatt

Apátfa

1.

Vass Jenő

-

Síremlék művészeti értéke
miatt

Bogyai Ernő

1-0-0-0026

Tanító

Thassy Család

-

Síremlék művészeti értéke
miatt

Zalabesenyő

X.
1.
XI.
1.

Ságod

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
45/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról szóló 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az állatok tartásáról szóló 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §
(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes
átmeneti gyűjtőben megengedett, azzal, hogy almostrágya tárolható a kiszállítását végző
utánfutón és pótkocsin is, amennyiben a tárolás előírásai betarthatóak.
(3) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról - a környezet
szennyezése nélkül - rendszeresen gondoskodni kell. A szállítások közötti időben (májusoktóber közötti időszakban) a trágya megfelelő fóliatakarásáról gondoskodni kell a szag- és
rovarhatás elkerülése érdekében.”
2. §
A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
(1) A gyepmester a gazdátlan, kóbor állatot a közterületen befogja és elszállítja a gyepmesteri
telepre.
(2) A befogott állat tulajdonosa 14 napon belül, tulajdonjogának igazolását követően (pl.
oltási kötvény) köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével
kapcsolatos költségeket megtéríteni, amelyet a 1. mellékletben szereplő költségek
figyelembevételével kell meghatározni.
(3) Eb idomítása, futtatása erre a célra kijelölt területen lehet, melyeket a 2. melléklet
tartalmaz.”
3. §
A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közterületen talált állati hulla elszállításáról - ha annak tulajdonosa ismeretlen vagy
ismeretlen helyen tartózkodik - a gyepmester köteles gondoskodni. A tulajdonos ismertté
válása után - az 1. mellékletben szereplő költségek figyelembevételével meghatározott elszállítással, valamint az ártalmatlanítással járó költségeket a tulajdonos köteles az
önkormányzat számára, külön számla ellenében, megtéríteni.”

4. §
A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
5. §
Jelen rendelet 2016. január 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 45/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez
A GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1.) A gyepmester által történő szállítási költségek

120,-Ft/km

2.) Az állati hulladékgyűjtő edényben való elhelyezés költségei:
2.1.) Kistestű (marmagasság 20 cm-ig)
2.2.) Közepes testű (marmagasság 21-40 cm)
2.3.) Nagy testű (marmagasság 40 cm fölött)

1.000,- Ft/db
3.000,- Ft/db
6.000,- Ft/db

3.) Állat befogása kábítással:

6.000,- Ft/db

4.) Állat befogása kábítás nélkül:

2.000,- Ft/db

5.) Állatok gyepmesteri telepen történő tartása:

1.000,- Ft/nap

Gyepmesteri telep címe: Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.
(Fenti összegek a mindenkor hatályos Áfa összegét nem tartalmazzák.)”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
46/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése
jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése
jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) a
következő 3/A. §-sal egészül ki:
„ 3/A. § E rendelet alkalmazása során közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan
állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően
bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a
közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a
magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.”
2. § Az Ör. 15. § (3) és (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lép:
„(3) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes
átmeneti gyűjtőben megengedett, azzal, hogy almostrágya tárolható a kiszállítását végző
utánfutón és pótkocsin is, amennyiben a tárolás előírásai betarthatóak.
(4) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról - a környezet
szennyezése nélkül - rendszeresen gondoskodni kell. A szállítások közötti időben (májusoktóber közötti időszakban) a trágya megfelelő fóliatakarásáról gondoskodni kell a szag- és
rovarhatás elkerülése érdekében.”
3. § Az Ör. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának, megszegésének minősül
annak a kutyatartónak a magatartása, aki a felügyelete alatt álló kutyát a belterület
közterületein - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - és a tiltó táblával jelölt más
közterületeken nem vezeti pórázon, illetve felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy
kóborolni hagyja, amennyiben a magatartás nem minősül bűncselekménynek vagy
szabálysértésnek.”
4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
47/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
21/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
[ (1) A szerződésben meg kell jelölni:]
„l) az 50-60 literes űrtartalmú edény alkalmazása esetén a jogosultság elvesztésének
következményeit.”
2. § (1) A rendelet 9. § (3)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által a gyűjtőedény méretére vonatkozó
választási lehetőséget tartalmazó értesítés és felajánlás alapján a közszolgáltatási
szerződést aláírni. A közszolgáltatási szerződés aláírásának jogszerűtlen megtagadása
esetén is köteles az ingatlanhasználó a kötelező közszolgáltatás igénybevételére, és 1 db
110-120 literes gyűjtőedényt és a szállítási gyakoriságot is figyelembe vevő
közszolgáltatási díj megfizetésére. Amennyiben a közszolgáltatási szerződés aláírását
jogszerűtlenül megtagadó ingatlanhasználó ingatlanán a 110-120 literes edényméretet
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik, a Közszolgáltató jogosult a tényleges
mennyiségnek megfelelő közszolgáltatási díjról számlát kibocsátani az ingatlanhasználó
felé.
(4) Családi házaknál lakásonként, ahol az egy háztartásban lakók száma nem haladja meg a
két főt legalább 50-60 l-es, három vagy azt meghaladó létszám esetén legalább 80 l-es
űrméretű edényzetnek megfelelő díjat kell fizetni. Az 50-60 l-es gyűjtőedényre vonatkozó
szerződés az ingatlanhasználó igénybejelentése alapján köthető.
(5) Természetes személy ingatlanhasználó esetében az 50-60 literes és 80 literes
gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a közszolgáltatási
szerződés megkötése. Az 50-60 literes gyűjtőedény használatára vonatkozó jogosultságot
a Közszolgáltató a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján állapítja meg.
(6) Az 50-60 literes edény használatára szóló közszolgáltatási szerződés hatálya alatt az
ingatlanhasználó a jogosultság megszűnését 15 napon belül köteles jelenteni a
Közszolgáltató részére. Az 50-60 literes edény használatára szóló jogosultság megszűnése
esetén az ingatlanhasználó köteles minimum a 80 literes gyűjtőedényre vonatkozó
közszolgáltatási díjat megfizetni.”
(2) A rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (9) Az ingatlanba bejelentkezett, és az ingatlant tartózkodási helyként használó lakókat
akkor nem kell figyelembe venni a lakók létszámába, ha a lakó a Közszolgáltató részére
igazolást nyújt be arról, hogy egy másik lakóingatlan tekintetében (ahol állandó lakó, vagy
ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkezik) a közszolgáltatási díjat már megfizette, vagy
közvetlenül, vagy beletartozik abba a létszámba, amely után megfizetésre kerül.
Az igazolást kiállíthatja:
- az adott település Közszolgáltatója, amennyiben az ingatlan (családi ház, vagy társasház)
használók a hulladékgazdálkodási díjat közvetlenül fizetik a Közszolgáltatónak,
- társasházi lakóingatlan esetében a közös képviseletet ellátó személy vagy szervezet,
továbbá
- bentlakásos intézmény esetében az üzemeltető/fenntartó, amennyiben részükre a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj közös költségként vagy lakbérként kerül
megtérítésre.
Az igazolást abban az esetben kell beszerezni, ha a társasházaknál az állandó lakóhellyel
rendelkezők a 12. § (2) alapján megállapított, minimálisan használható edénytérfogat
mértékét az igazolás megléte befolyásolja.
Amennyiben az ingatlanhasználók az 50-60 literes gyűjtőedényre vonatkozó
közszolgáltatási díj alkalmazására az ingatlanba bejelentkezett lakók létszáma alapján nem
lennének jogosultak, a jogosultságot a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján
kell a Közszolgáltató részére bizonyítani.”
3.§ Jelen rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
48/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. §-ában, 39. § (3)
bekezdésében, 41. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 44-45. §-ában, 46. § (3)
bekezdésében, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. §
(1) bekezdés n) pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában, 59. § (2) bekezdésében, 62. § (1)
bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében,
120. § (1) bekezdés d) pontjában, 143. § (4) bekezdés f) pontjában, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 33. §-ában, 34. § (1) bekezdés c) pontjában, 34. § (2)
bekezdésében, 92. §-ában, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket
rendeli el:
1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 65. § (1)
bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki:
 A polgármester átruházott hatáskörei:

„j) Dönt a költségvetésben jóváhagyott előirányzaton belül az épített környezet esztétikai
megjelenésének javítása érdekében meghirdetett nyilvános pályázatok pályázati feltételeiről
és eljárási szabályairól, valamint elbírálja – az általa felkért munkacsoport előzetes
javaslatának figyelembevételével - a meghirdetett pályázatokat, melyről a közgyűlést
utólagosan évente tájékoztatja.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
49/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló
38/1997. (XI. 6.) önkormányzati rendelet és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei
igénybevételének szabályozásáról szóló 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 38/1997.
(XI.6.) önkormányzati rendelet Mellékletében a „2015. évi kéményseprő-ipari
közszolgáltatási díjjegyzék” szövegrész helyébe „A kéményseprő-ipari közszolgáltatási
díjjegyzék” szövegrész kerül.
2. §
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról szóló
62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében a „2015. évi kéményseprő-ipari
közszolgáltatási díjjegyzék” szövegrész helyébe „A kéményseprő-ipari közszolgáltatási
díjjegyzék”, valamint „A 2015. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjjegyzék
Nagykanizsa közigazgatási területére vonatkozóan” szövegrész helyébe „A kéményseprőipari közszolgáltatási díjjegyzék Nagykanizsa közigazgatási területére vonatkozóan”
szövegrész kerül.
3. §
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
50/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 48/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 48/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt 2016. január 1. napjától 2017.
december 31. napjáig a közgyűlés által kijelölt Kaszás és Társa Kft-t (8900 Zalaegerszeg,
Gólyahír u. 15.) kell érteni.”
2. § Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
51/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 25. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra - a gazdálkodás zavartalanságának
biztosítsa érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető
bevételeket folytatólagosan beszedje és kiadásait a 2. §-ban foglaltak szerint teljesítse.
(2) A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak irányítása
alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában kiadás csak az előző évi eredeti kiadási
előirányzatokon belül időarányosan teljesíthető.
(2) A polgármester jogosult Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2015. évi
költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete alapján tett
kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek
teljesítésére.
(3) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére az
alapműködéshez szükséges pénzügyi forrásokat biztosítsa.
(4) A költségvetési szervek esetében az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak
pályázati forrás terhére, annak kiutalását követően teljesíthető.
(5) A 2016. évi átmeneti gazdálkodás időszakában pénzügyi fedezet csak az önkormányzat
folyamatos feladatellátásának biztosításához minimálisan szükséges mértékig biztosítható.
(6) Fejlesztés és felújítás tekintetében új kötelezettség nem vállalható.
3.§
(1) Az előző évi szabad pénzmaradványok terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem
vállalható.

(2) A közigazgatási, önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő kifizetési
kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra nem vonatkozik a 2. §-ban
foglalt korlátozás.
4. §
Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2016.
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.
5. §
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
szóló rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 206/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 45/2015/5. (III.5.),
150/2015. (IX.17.), 160/2015/2.,3. (IX.17.), 169/2015. (IX.17.), 170/2015. (IX.17), 178/2015.
(X.22.), 190/2015/1.,2.,3.,4.,5. (XI.19.), 191/2015. (XI.19.), 193/2015. (XI.19.), 194/2015.
(XI.19.), 195/2015. (XI.19.), 198/2015. (XI.19.), 199/2015. (XI.19.), 201/2015. (XI.19.),
202/2015. (XI.19.), 204/2015. (XI.19.) számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról elfogadja.
Tárgy: Zalaegerszegi Judo Klub elhelyezése
ZMJVK 207/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által biztosított 3 millió Ft támogatási összeget a Judo Klub
részére kijelölt ingatlanra (Zalaegerszeg, 745/85 helyrajzi számú, Apáczai
Csere János tér 5. szám alatti Zalaegerszegi Városrészek Művelődési
Központja és Könyvtárában található étterem, és a hozzá tartozó kiszolgáló
helyiségek, összesen 360 m2) fordítja, terem kialakítás és korszerűsítés
céljából.
Zalaegerszeg Megyei a Jogú Város Önkormányzata a beruházáshoz szükséges
3 millió Ft-on felüli összeget Judo Terem kialakítási munkái költségvetési
előirányzatról biztosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy
tizenöt évig biztosítja a létesítmény sportcélú fenntartását és üzemeltetését.
Határidő:
Felelős:

2.

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Keresztury
Dezső Városi Művelődési Központ vezetője pályázati eljárás lefolytatása
nélkül 2016. január 1-től határozatlan időre terjedő, a Zalaegerszeg, 745/85
helyrajzi számú, Apáczai Csere János tér 5. szám alatti Zalaegerszegi
Városrészek Művelődési Központja és Könyvtárában található étterem, és a
hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek, (összesen 360 m2) bérbe adja a
Zalaegerszegi Judo Klub részére.
A bérlő által fizetendő bérleti díj havonta bruttó 50.000,- Ft.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérleti díjon felül a
bérlőt terhelik.
A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról
szóló törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat
alapján kötött szerződés semmis.
A Közgyűlés felkéri a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ vezetőjét,
hogy a Zalaegerszegi Judo Klubbal a bérleti szerződést írja alá.

Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Flaisz Gergő Keresztury Dezső VMK vezető

Tárgy: Nyugat-Pannon Zrt. részvények vásárlása
ZMJVK 208/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, a hogy Nyugat-Pannon
Regionális Fejlesztési Zrt-ben tulajdonostársként szereplő KONDORSTÚDIÓ Kft.
(Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 6., Cégjegyzékszám: 18 09
103252, Adószám: 11510929-2-18, Vezető tisztségviselő: Dr. Kondor János)
összesen 100.000 Forint névértékű részvényeit névértéken, azaz 100.000 Forintos
vételáron megvásárolja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztassa Nyugat-Pannon Regionális
Fejlesztési Zrt-t a döntésről.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a részvények vételárának fedezetéül
szolgáló összeget a 2015. évi költségvetés IV. negyedéves módosításakor biztosítsa.
Határidő:
Felelős:

a tájékoztatásra: 2015. december 22.
a szükséges dokumentumok aláírására: 2015. december 31.
a fedezet biztosítására: a költségvetés IV. negyedéves módosítása
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet IV.
negyedévi módosítása
ZMJVK 209/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 21/2015. (II.05.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2015. évben
az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap az alábbiak szerint kerüljön
felhasználásra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése
200 EFt
Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása
800 EFt
Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása
5.771 EFt
Zajvédelem
600 EFt
Vízvédelem
2.520 EFt
Szennyvíz- és csapadékvíz-rendszerek szétválasztása
2.980 EFt
Víztakarékos berendezések beszerzése
1.300 EFt
Zöldfelületek fejlesztése
200 EFt
Helyi Fenntarthatósági Program (Local Agenda 21) felülvizsgálata 400 EFt
Összesen:
14.771 EFt

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap
meghatározott célú felhasználásáról gondoskodjon.”

Határidő:
Felelős:
2.

2016. január 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2015. (II.05.) sz. közgyűlési
határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

tárgyév

Helyi és települési adók

01

4 412 000

Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi
eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (11+...+18)

02
03
04

30 000
35 300
160 473

05

209 100

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

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

12
13

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
1. évben
2. évben
3. évben
4 900 000
5 000 000 5 100 000

10 000
220 000

10 000
200 000

10 000
150 000

4 846 873
2 423 437

5 130 000
2 565 000

5 210 000
2 605 000

5 260 000
2 630 000

12 650

43 236

42 554

47 089

12 650

43 236

42 554

47 089

06
07
08
09
10

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

9 400

kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-28)

27
28
29

22 050
2 401 387

43 236
2 521 764

42 554
2 562 446

47 089
2 582 911

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a
kötelezettségvállalások teljesítését, valamint a költségvetési egyensúly
biztosítása érdekében vizsgálja meg a további költségcsökkentés lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél,
valamint Zalaegerszeg közigazgatási területén a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által fenntartott intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti
élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelet
módosítása
ZMJVK 210/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közétkeztetés rezsiköltségét
2016. január 1. naptól kezdődően az alábbiak szerint fogadja el.
Megnevezés

Nettó rezsiköltség
Ft/adag/étkezés

Óvodai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)

236

Általános iskolai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)

331

Óvodai felnőtt ebéd

155

Általános iskolai ebéd

208

Általános iskolai felnőtt ebéd

155

Középiskolai kollégium
(reggeli, ebéd, vacsora)

550

Középiskolai ebéd

253

Középiskolai felnőtt ebéd

155

A közgyűlés felkéri a polgármester, hogy a döntésről a Hungast-ZEG Kft.
közétkeztetési szolgáltatót tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2015. december 22.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés
önkormányzati rendelet módosítása

rendjéről

szóló

53/2012.

(XI.30.)

ZMJVK 211/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi sírhelyeket, sírjeleket
védetté nyilvánítja:
Sorszám
I.

2.

Temető
megnevezése

Sírfelirat

Sírhelyszám,
egyéb azonosító
adat

Védetté
nyilvánítást
indokolja

Göcseji úti

Dandi Károly

1-4-3-0024

Rozsnyói Sándor

1-1-00-0025

Kékesy Antal

1-7-24-0108

Péterffy Béla

1-2-00-0013

Cigányprímás, de klasszikus zenét is
játszott. Nótaszerző, jogdíjas
zeneszerző. Elismertségét növelte,
hogy a Magyar Rádió mindkét
csatornája rendszeresen élőben,
későbbiekben felvételről sugározta
muzsikáját 1940-től haláláig.
1954 ben akadályfutásban magyar
bajnok lett, majd a berni Európai
bajnokságon nyert aranyérmet.
Akadályfutás hivatalos
világcsúcstartója. 1956-ban nyári
olimpiai játékokon aranyérmet
szerzett, de az angol csapat óvása
miatt ezüstérmes lett. 2006-ban
nemzetközi Fair Play díjjal ismerték el
akkori sportszerű viselkedését.
1969-1971 között volt a Zrínyi
Gimnázium igazgatója, jelentős részt
vállalt a város középfokú oktatásának
fejlesztésében
17 éven át volt a Zrínyi Gimnázium
igazgatója, Irodalmi művei is jelentek
meg, aktív részese volt a város
egyházi –kulturális – és sportéletének.
Védelmet a síremlék művészeti értéke,
valamint Péterffy Béla személye is
indokolja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a temető
üzemeltetőjét és a temetési helyek felett rendelkezni jogosult személyeket.
Határidő:
Felelős:

2016. január 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosítása
ZMJVK 212/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy minden
évben terjessze a Közgyűlés elé a gyepmesteri szolgáltatással kapcsolatos költségek
felülvizsgálatát.

Határidő:
Felelős:

minden év december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról
szóló 38/1997. (XI.06.) önkormányzati rendeletben és a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról szóló 62/2012. (XII.27.)
önkormányzati rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjak felülvizsgálata
ZMJVK 213/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 38/1997. (XI.6.)
és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról
szóló 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendeleteiben szereplő díjak kerüljenek
alkalmazásra 2016. január 1. napját követően is.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 48/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint
a közszolgáltató kijelölése és a közszolgáltatási szerződés megkötése
ZMJVK 214/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási feladat ellátására
a Kaszás és Társa Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot
(cégjegyzékszám: 20 09 063143, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gólyahír u. 15.)
jelöli ki 2016. január 1. napjától kezdődően, 2 évi határozott időtartamra, azaz
2017. december 31. napjáig.
A közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező tartalommal, a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződést köt 2016. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig a Kaszás és
Társa Kft-vel.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 48/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet
Mellékletében foglalt díjtétel kerüljön alkalmazásra 2016. január 1. napját
követően is.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltató értesítéséről
gondoskodjon.
Határidő:

2015. december 31.

Felelős:

Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2016. évi előzetes üzleti terve
ZMJVK 215/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus
Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét 274.216 eFt nettó árbevétellel és 1.500 eFt
adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
felkérésre: Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy: A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása
ZMJVK 216/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft.
2016. évi előzetes üzleti tervét 42.800 eFt egyéb bevétellel és 27.137 eFt
adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
felkérésre: Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy: A Lész Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, alapító okirat
módosítása
ZMJVK 217/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2016. évi előzetes
üzleti tervét 337.013 eFt nettó árbevétellel és 1.224 eFt adózás előtti
eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2.)

2017. május 31.
felkérésre: Pais Kornél ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Lakáskezelő, Építőipari
és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39., cégjegyzékszáma: 2009-060878) alapítója, a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3./ pontjának helyébe 2015. december 17. napjától az
alábbi szövegrész lép:
„3.1/ A társaság telephelye:8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5/C.
földszint 4.”
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri
az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Pais Kornél ügyvezető

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, a cégjegyzésre
jogosultak cégjegyzésre való jogosultságának meghosszabbítása
ZMJVK 218/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. 2016. évi
előzetes üzleti tervét 1.692.550 eFt nettó árbevétellel és 83.247 eFt adózott
eredménnyel elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2.)

2017. május 31.
felkérésre: Gecse László ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. cégjegyzésére
az alapító okirat 15. pontjában foglalt módon, az ügyvezető akadályoztatásának
esetére 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig felhatalmazza
Szabó Andrea gazdasági vezetőt és Horváth Zsolt hulladékgazdálkodási
vezetőt.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
felkérésre: Gecse László ügyvezető

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása, az alapító okirat módosítása
ZMJVK 220/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét 852.133 eFt nettó árbevétellel és -156.664
eFt adózott eredménnyel elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2.)

2017. május 31.
felkérésre: Horváth Márton ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26.,
cégjegyzékszáma: 20-09-073507) alapítója, a társaság Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 1.3 pontjában a társaság telephelyei szövegrész 2015.
december 17. napjától az alábbival kerül kiegészítésre:
„8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5/C. földszint 4.”
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri
az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Horváth Márton ügyvezető

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, alapító
okirat módosítása
ZMJVK 222/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 2016.
évi előzetes üzleti tervét 712.196 eFt összes bevétellel és 361 eFt adózott
eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2.)

2017. május 31.
felkérésre: Horváth István ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Városgazdálkodási Kft.
(8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26., cégjegyzékszáma: 20-09061069) alapítója, a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 2./ pontjának helyébe 2015. december 17. napjától az
alábbi szövegrész lép:
„A társaság telephelye:8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5/C. földszint
4.”
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri
az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Horváth István ügyvezető

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása
ZMJVK 223/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2016. évi előzetes
üzleti tervét 104.000 eFt összes árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
felkérésre: Tompa Gábor ügyvezető

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása
ZMJVK 224/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi
előzetes üzleti tervét 199.745 eFt összes bevétellel és 651 eFt adózott eredménnyel
elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
felkérésre: Aladi Gusztáv ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének megállapítása,
az ügyvezető munkabérének megállapítása
ZMJVK 225/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft.
2016. évi előzetes üzleti tervét 140.000 eFt összes nettó árbevétellel és 4.000
mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2.)

2017. május 31.
felkérésre: Frauenhoffer Márta ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft.
ügyvezetőjének, Frauenhoffer Mártának a munkabérét 2016. január 01-től
bruttó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, a
munkaszerződés módosításáról gondoskodjék.
Határidő:
Felelős:

2016. január 1.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zeg Rádió Kft. beolvadása a Zalaegerszegi Televízió Kft-be
ZMJVK 226/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalaegerszegi Televízió
Kft. legfőbb szerve a Zeg Rádió Kft-nek a Zalaegerszegi Televízió Kft-be
történő beolvadásáról második alkalommal határoz.
A közgyűlés a Zeg Rádió Kft. vagyonmérleg tervezetét 9.355 eFt, a
Zalaegerszegi Televízió Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg tervezetét 59.939
eFt, a Zalaegerszegi Televízió és Kft. beolvadás utáni vagyonmérleg tervezetét
69.294 eFt mérlegfőösszeggel jóváhagyja.
A közgyűlés az előterjesztés melléklete szerint elfogadja az egyesülési tervet, a
vagyonleltár tervezeteket, a vagyonmérleg tervezeteket, az egyesülési
szerződés tervezetét, a jogutód társaság létesítő okiratának tervezetét, az
elszámolás módjára vonatkozó tervezetet.
A közgyűlés figyelemmel az egyesülésre, úgy dönt, hogy a jogutód társaság
teljes cégneve Zalaegerszegi Televízió és Rádió Korlátolt Felelősségű
Társaság, míg rövidített cégneve Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. legyen.
A közgyűlés felkéri az átalakulással érintett társaságok vezetőit a szükséges
dokumentumok aláírására.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot írja alá.
Határidő:
Felelős:

2.

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Frauenhoffer Márta ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Zalaegerszegi Televízió
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:
Felelős:

2016. március 15.
felkérésre: Frauenhoffer Márta ügyvezető

Tárgy: Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri
Hivatalának 2016. évi ellenőrzési tervére
ZMJVK 227/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2016. évi Ellenőrzési Tervét az előterjesztés 1. számú melléklete,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2016. évi Belső
Ellenőrzési Tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az ellenőrzések lefolytatására.
Határidő: a jóváhagyott Ellenőrzési Terv és a Hivatali Belső Ellenőrzési terve szerint

Felelős:

Dr. Kovács Gábor jegyző

Tárgy: 2016. évi lakáshasznosítási terv
ZMJVK 228/2015. (XII.17.) sz. határozata

Sorsz
.:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi lakáshasznosítási tervet az
alábbiak szerint elfogadja:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Összesen:

11.

Jellege
szociális
költségelvű
piaci

2016. évi
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db
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0

szociális
költségelvű
költségelvű
szociális
szociális

8
12
2
3
2

szociális

0

szociális

1

szociális
költségelvű
költségelvű

3
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BÉRBEADÁS
Jogcíme
szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadás pályázat útján
költségelven történő lakásbérbeadás pályázat útján
piaci alapon történő lakásbérbeadás pályázat útján
közgyűlés egyedi elbírálása alapján történő lakásbérbeadás
4.a) szociális krízishelyzet alapján
4.b) egyéb esetben
bérlőkijelölési jog alapján történő lakásbérbeadás
nyugdíjasházi lakásbérbeadás
komfort nélküli lakásbérbeadás
nyugdíjasházból vagy szociális intézményből távozó személy
részére történő lakásbérbeadás
lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetése esetén cserelakás biztosítása
városérdekből történő elhelyezés esetén cserelakás biztosítása
10.a) szociális helyzet alapján
10.b) szociális rászorultság hiányában
helyi gazdaság élénkítése érdekében történő lakásbérbeadás
Szociális helyzet alapján történő összes lakásbérbeadás
Költségelvű összes lakásbérbeadás
Piaci elvű összes lakásbérbeadás
Összes lakásbérbeadás
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A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat útján hasznosítandó lakások esetén
azok pályáztatásával összefüggő eljárásról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
dr. Kovács Gábor jegyző

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. I. félévi munkatervének
jóváhagyása
ZMJVK 236/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. I. félévi munkatervét az 1. sz.
mellékletnek megfelelően elfogadja.
A közgyűlés 2015. december 18. és 2016. február 3. között téli szünetet tart.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról
gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

2016. január 18.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
ZMJVK 237/2015. (XII.17.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
(továbbiakban: SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2016.
január 1-i hatállyal:
1.)

Az SZMSZ 2. sz. melléklet 7. pontjának az Egerszeg Kártyával
kapcsolatos ügyintézés ügyfélfogadási rendjének a nyári időszakra
vonatkozó része helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„június 1. és augusztus 31. között
Hétfő
8.00-12.00 óráig
Kedd
8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-17.30 óráig
Csütörtök
13.00-16.00 óráig
Péntek 8.00-12.00 óráig”

2.)

Az SZMSZ 4. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. számú
melléklete lép.

3.)

Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:

- Az Adóosztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
ADÓOSZTÁLY
ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a talajterhelési
díjjal, a helyi jövedéki adóval, az államigazgatási eljárási illetékkel és
a gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az egyéb feladat- és
hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat,

üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes rendszereket

Adóelőírási Csoport

1991. évi XX. törvény 140.§ (2)
2003. évi XCII. törvény
1990. évi XCIII. törvény
1990. évi C. törvény
1991. évi LXXXII. törvény
1995. évi CXVII. törvény
2003. évi LXXXIX. törvény
2004. évi CXL. törvény
2003. évi CXXVII. törvény
ZMJVK 29/2004. (VI.18.) önkorm. rendelet
ZMJVK 61/2004. (XII.23.) önkorm. rendelet
ZMJVK 56/2007. (XII.28.) önkorm. rendelet
ZMJVK 10/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet
ZMJVK 12/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet
ZMJVK 16/2015. (V.22.) önkorm. rendelet
13/1991. (V. 21.) PM. r

vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat
végzi a vállalkozások bevallásainak, egyéb nyomtatványainak
kiküldését, valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések
feldolgozását,
az adózó kérelmére a bevallott adóelőleget módosítja
az adózó túlfizetésre vonatkozó utalási, visszautalási kérelemről dönt
végzi a pénzforgalmi tételek könyvelését,
végzi a számlaegyenleg értesítések kiküldését,
feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások
adóellenőrzésének lefolytatása,
hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján
határozatot hoz,
adóigazolásokat állít ki,

az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt,
tájékoztatást kér, és ad, helyszíni szemlét tart,
közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében,
követelést jelent be, számlaegyenleget közöl, valamennyi adónem
vonatkozásában, a Cégközlönyben közzétett módon a felszámolási-,
végelszámolási-, csődeljárás, kényszertörlési eljárások során,
melyeket figyelemmel kísér és kapcsolódó adóigazgatási eljárást
kezdeményez és folytat le,
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.
ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, bevallásával,
adatszolgáltatás felülvizsgálatával, rendeletalkotással kapcsolatos
feladatokat
A gépjárműadó megállapítása hatósági adatszolgáltatás alapján
(adókivetés).

1991. XX. tv. 140.§ (2) s.)
13/1991. (V. 21.) PM. r.
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) i.)
2003. évi XCII. tv. 1.§ (5), 31-34.§, 49-51.§,
172.§
1990. évi C. tv. 41. §
13/1991. (V. 21.) PM. r. 4/B.§
2003. évi XCII. tv. 42.§ (1)-(4)
2003. évi XCII. tv. 37.§, 38.§, 43.§, 123.§,
151.§ , 13/1991. (V. 21.) PM. r. 10.§
2003. évi XCII. tv. 38.§, 40.§, 43.§, 123.§,
151.§ , 13/1991. (V. 21.) PM. r.
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) n.)
2003. évi XCII. tv. 43.§ (8)
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.)
2003. évi XCII. tv. 86.§-128/A.
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.)
2003. évi XCII. tv 105.§, 105/A.§,
120.§-129.§
2003. évi XCII. tv. 5/A.§ (5), 85.§, 85/A.§
2/1968. (I. 24.) IM. r 5.§ (2)
32/2005. (X.25.) PM. r. 1.sz. melléklet c.) pont
297/2001. (XII.27.) Korm. r. 3.§ (1) c.)
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) 1.)
2003. évi XCII. tv.
52.§, 53.§, 54.§, 55/B.§, 119.§ (1)
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)
1990. évi C. tv. 1.§-8.§
1991. évi IL. tv.
2006. évi V. tv.
2003. évi XCII. tv.
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.)
2003. évi XCII. tv 35.§
2003. évi LXXXIX. tv. 11.§, 21/A.§, 24.§,
25.§

1991. évi XX. tv. 140. § (2) m.)
1991. évi LXXXII. tv.
2003. évi XCII. tv 125.§ (2), (4), (5), (6), (7);
176.§ (1);
teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)
megkereséseket, megkeresésre, valamint az önkormányzati adókra 2003. évi XCII. tv. 5/A. §, 53.§
vonatkozóan környezettanulmányt készít,
méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.), f.)
környezettanulmányt készít, határozatot hoz,
2003. évi XCII. tv. 133.§ (1)-(9), 134.§ (1)-(3),
elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt információs
anyagokat, értékeléseket és beszámolókat az illetékes központi
szervek, hivatal szervezeti egységei, képviselő-testület és a
lakosság felé,
ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával kapcsolatos
feladatokat
a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű
módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult

1990. évi C. tv. 8.§ (2), 42/B.§ (1), (3),
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) s.), h.), k.)
2003. évi XCII. tv. 1.§ (5)
13/1991. (V.21.) PM.r. 14.§
2003. évi XCII. tv. 176.§ (3)-(9)
1995. évi CXVII. tv. 17.§ (4), 1. sz. mell. 9.4.;
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),
2003. évi XCII. tv 135.§, 136.§,

szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása
ellátja a helyi jövedéki adó nyilvántartásával, bevallásával,
megfizetésével, adóztatásával, adatszolgáltatási kötelezettségével,
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat
hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján
határozatot hoz,

2004. évi CXL tv. 30.§
2003. évi CXXVII. tv. 5. § (9), 67/A. § (1-5),
116/C. §, 121/A. §
1991. évi IL. tv. 2013. évi V. tv.
2006. évi V. tv.

Adóeljárási csoport:
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat,
figyelemmel kíséri a hátralékos adózók folyószámláit,
végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a hatályos
jogszabályok szerint,
teljesíti, elvégzi a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos
megkereséseket,
lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen tartozások adók
módjára történő végrehajtását,
kiállítja az adó-és értékbizonyítványokat
hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba
adótartozásokat,
közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében,

az

javaslatot tesz az adókra vonatkozóan, a részletfizetés, fizetési
halasztás, egyéb méltányossági ügyekben,
képviseli a hivatalt a csődeljárás, felszámolási és végelszámolási
eljárás során
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.
a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű
módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult
szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása

1991.évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.), s.)
13/1991. (V.21.) PM. r.
2003. évi XCII. tv. 150.§, 150/A. §
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.)
1994. évi LIII. tv.
2003. évi XCII.tv. 81-82.§,144.§-164/A.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.) 1994. évi
LIII. tv.
2003. évi XCII. tv. 5/A.§, 53. §
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), r.)
1994. évi LIII. tv.
2003. évi XCII. tv. 81.§ d.), 144.§-164/A.§
13/1991. (V.21.) PM. rendelet
1990. évi XCIII. tv. 101.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)
2003. évi XCII. 35.§ (2) a.)
2013. évi V. tv. 7:94.§
1990. évi C. tv. 1.§-8.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)
1991. évi XX. törvény 140.§ (2) e.), f.)
2003. évi XCII. tv. 133.§
(1)-(9), 134.§ (1)-(3)
1991. évi IL. tv. 2013. évi V. tv.
2006. évi V. tv.
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.)
2003. évi XCII. tv 35.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),
2003. évi XCII. tv 135.§, 136.§,
2004. évi CXL tv. 30.§

- Az Építéshatósági Osztály feladatait felsoroló táblázatában az alábbi szövegrész
helyébe:
Ingatlan címének igazolása

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet,
146/1993. (X.26.) Korm.rendelet 6. §

az alábbi szövegrész lép:
Ingatlan címének igazolása

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet,
345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet

- A Humánigazgatási Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat
lép:
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY:

A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6.
Fenntartható városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Integrált Területi Programja (ITP) Projektmenedzsmenttel kapcsolatos
feladatok:
Az ITP előkészítése, végrehajtása és monitoring tevékenysége
során ellátja a szakterületét érintő feladatokat.
Alapfeladatok:
gondoskodik a művelődéspolitikai célok megvalósításáról, a helyi
köznevelési, közművelődési, szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokkal és egészségügyi ellátással kapcsolatos igények
kielégítéséről, a feltételek biztosításáról, továbbá ellátja az
intézményekben folyó tevékenység törvényességi felügyeletét

elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálja
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város esélyegyenlőségi programját
Helyi Esélyegyenlőségi Fórum működtetése

döntésre előkészíti az ágazatban dolgozó közalkalmazottak lakáscélú
munkáltatói kölcsön iránti kérelmeit

javaslatot készít a szakosztály irányítása alá tartozó ágazatok éves
költségvetésére

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 6., 7.
A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL tv.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (NKt.) 83. § (2)-(3) bek., (4)
bek. a), b), h) pont
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, Az
egészségügyi szóló 1997. évi CLIV. törvény,
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 31. §
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény
a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
ZMJVK 2/2003. (II. 07.) önk. rendelete az
önkormányzat által fenntartott költségvetési
intézményekben dolgozó közalkalmazottak
lakáshoz jutásának, valamint lakásuk
felújításának és korszerűsítésének
támogatásáról 7.§ (1) bek.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény
368/2011.(XII. 31) Kormányrendelet és a
mindenkori költségvetési törvény tervezete

Köznevelési feladatok:
Gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek ellátásáról Nkt. 83. § (2) e) és a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 168-169. §
Ellátja az önkormányzati köznevelési intézmények működésének
Nkt. 83. § (2) e)
törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat
ellenőrzi a pedagógiai programot, házirendet, szervezeti és működési Nkt. 25. § (4) bek., 26. § (1) bek., 83. § (1)-(2)
szabályzatot, jóváhagyásuk előkészítése abban az esetben,
bek.
amennyiben az abban foglaltak alapján a fenntartóra nézve
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §
többletkötelezettség hárul
óvodai munkatervek véleményezésének előkészítése
az óvodai ellátás, valamint működtetett intézmények működési
Nkt. 21. § (2) bek., 25. § (4) bek., 49. § (1)-(3)
feltételeinek biztosításával összefüggő képviselőtestületi hatáskörbe bek., 67. § (2) bek., 74. § (1), (4). 76. § (1),
tartozó döntések előkészítése végrehajtása
(3), 83-85. §

az önkormányzati köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések
előkészítése, végrehajtása

Nkt. 21. § (2) bek., 49. § (1)-(3) bek., 67. § (2)
bek., 68. § (1) bek., 74. § (1), (4). 76. § (1),
(3), 83-85. §
az önkormányzati óvodák szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos Nkt. 37. § (2)-(3) bek., 49. § (2) bek.,
kérdésekben a döntések előkészítése, végrehajtása, valamint a
20/2012. EMMI rendelet 12. §, 20. § (1) bek.
másodfokú (fenntartói) döntések előkészítésében való közreműködés
Állami Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményekkel Nkt. 74. § (4) bek., 76. § (1)-(3) bek., 68. § (1)
kapcsolatos működtetési és egyéb feladatok ellátása
bek., 83. § (4) bek. h)
a tankötelezettség megkezdésének, a gyermek iskolába lépéséhez
Nkt. 45. § (2), (4) és (8) bek.,
szükséges feladatok ellátása
Az óvodai felvételekkel, elhelyezésekkel összefüggő tájékoztatás és Nkt. 37. § (2) bek., 49. § (3) bek.,
ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása
20/2012. EMMI rendelet 20. § (1)-(2c) bek.
Az ágazati irányításért felelős minisztériumok által elrendelt ágazati 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
felmérések elkészítése
Az intézmények tárgyi, személyi és szakmai feltételeinek folyamatos 20/2012. EMMI rendelet 2. sz. melléklet
figyelemmel kísérése, elemzése
a polgármester hatáskörébe tartozó munkáltatói intézkedések
Nkt. 83. § (2) f)
előkészítésében való részvétel
a zalaegerszegi szakképző intézményekben tanulóknak adható
ZMJV Közgyűlésének 64/2009. (XII. 23.)
szakképzési ösztöndíj
önkormányzati rendelete
Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel összefüggő feladatok:
együttműködik a különböző szakmai-művészeti közösségekkel,
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 48.
diákönkormányzatokkal, alapítványokkal, egyesületekkel
§, A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL tv.
a lakosság művelődését szolgáló közösségi színterek működési
1997. évi CXL tv. 76-80.§,
feltételeinek biztosítása,
ZMJV kötelező önkormányzati
közművelődési feladatairól szóló
18/1999. (VI. 18.) sz. önk. rend. 4. § (9)
a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti
1997. évi CXL tv. 76-80. §
kezdeményezései, önszerveződéseinek támogatása, a művészeti
alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek
létrehozásának, megőrzésének segítése
segíti a kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődésre, 1997. évi CXL tv.
társas életre szerveződő közösségek tevékenységét, a lakosság ZMJV 18/1999 (VI. 18.) sz. önk. rend. 4. § (2)
életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításában
b)
figyelemmel kíséri az öntevékeny művészeti együttesek, csoportok,
ZMJV 18/1999. (VI .8.) sz. önk. rend. 4. § (5)
egyesületek, alapítványok tevékenységét
a)
figyelemmel kíséri és segíti a peremkerületi közösségek szakmai
1997. évi CXL tv. 76. § (2) b)
tevékenységét, körülményeik javítását
szervezi a nemzeti ünnepek városi szintű rendezvényeit
ZMJV 18/1999. (VI. 18.) sz. önk. rend. 4. §
(3) bek. b), (4) bek.
közreműködik a város nemzetközi kulturális kapcsolatainak
ZMJV 18/1999. (VI. 18.) sz. önk.. rend. 4. §
szervezésében
(7) c)
Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjáról
ZMJV Közgyűlésének 10/2007. (III. 09.)
számú önkormányzati rendelete
a közművelődés helyi irányítása, az iskolák közművelődésének
ZMJV 18/1999. (VI. 18.) sz. önk. rend. 5. §
szakmai segítése
a felnőtt lakosság és az ifjúság számára nyilvános könyvtári
1997. évi CXL tv. 53. § (2)-(3) bek., 55. §, 60.
szolgáltatás szervezeti és működési feltételeinek biztosítása
§
kapcsolatot tart a városban élő művészekkel, érdekvédelmi, szakmai ZMJV 18/1999. (VI .8.) sz. önk. rend. 4. § (5)
szervezetekkel
bek. a)
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, valamint egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok:
Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézményfenntartói
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
feladatok (Részletes feladatok meghatározása az SZMSZ szerint.)
szóló 1993. évi III. törvény, Az egészségügyi
szóló 1997. évi CLIV. törvény, A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. tv.
ZMJVK 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések előkészítése,
ZMJVK 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelet
végrehajtása és ellenőrzése
1997. évi XXXI. tv. 146-148. §
elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálja 1993. évi III. törvény 92. § (3) bek.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját
elkészíti és a jogszabályban meghatározott időközönként aktualizálja 2015. évi CXXIII. tv.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város egészségtervét
elkészíti és meghatározott időközönként aktualizálja Zalaegerszeg 252/2012. (XII.20.) KGY határozat
Megyei Jogú Város idősügyi koncepcióját
közreműködik a fejlesztési és felújítási igények elbírálásának ZMJVK 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete
előkészítésében, rangsorolásában
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 55.§
(5) bek.
kapcsolatot tart a szociális és egészségügyi tevékenységet végző civil 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bek.
szervezetekkel
ellátja az önkormányzat fenntartásában működő személyes 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bek. b) pont
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények
működésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat
döntésre előkészíti az intézményvezetői hatáskörbe tartozó szociális és 29/1993. (II.17.) Korm. rend. 31. § (4) bek.
gyermekvédelmi ellátásokkal (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
klubja, gondozóház, idősek otthona) kapcsolatos észrevételek
elbírálását
intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 31.§ (3)
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény
szabályainak alkalmazásával.
bentlakásos szociális intézmény esetében előkészíti az érdekképviseleti 1993. évi III. törvény 99.§ (1) bek.
fórum működéséről szóló szabályzatot
gondoskodik a szünidei gyermekétkeztetés megszervezésével és A gyermekek védelméről és a gyámügyi
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
Zalaegerszegi Szociális Társulással kapcsolatos feladatok:
Szociális intézményfenntartói feladatok
(Részletes feladatok meghatározása az SZMSZ szerint.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény, SZMSZ
ZMJVK 106/2013. (VI. 20.) sz. határozata A
Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Társulás társulási
megállapodásának elfogadásáról
ellátja a szociális társulás működésével kapcsolatos feladatokat a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti
Zalaegerszegi Szociális Társulás és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Alapszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa
Polgármesteri Hivatala közötti munkamegosztási megállapodás 11/2013. (X.29.) sz. határozata
alapján
Gondoskodik:
Az Idősügyi Tanács adminisztratív feladatainak ellátásáról. Ennek ZMJVK 40/2012. (IV.12.) sz. kgy. határozata
keretében
a) kapcsolatot tart a város területén az idősek érdekében
tevékenykedő intézményekkel, civil szervezetekkel, nyugdíjas
egyesületekkel, klubokkal,
b) az Idősügyi Tanács véleménye, javaslatai alapján elkészíti az éves
feladattervet, továbbá szervezi a végrehajtásukkal kapcsolatos
feladatokat,
c) gondoskodik az ülések összehívásának technikai lebonyolításáról
(pl.: a meghívók kiküldéséről) és az ülés zavartalan lebonyolításához
szükséges tárgyi feltételek biztosításáról. A meghívó napirendjét
előzetesen egyezteti az Idősügyi Tanács elnökével.
d) ellátja a működéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének 30 napon belüli

elkészítéséről,
e) gondoskodik az Idősügyi Tanács által hozott döntések
végrehajtásáról.
a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal adminisztratív feladatainak 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bek.
ellátásáról
Ifjúságpolitikai feladatok:
segítséget nyújt a diákönkormányzatok tevékenységéhez,
érdekérvényesítésük hatékonyságának növeléséhez

támogatást nyújt az ifjúsági civil szervezetek létrejöttéhez
támogatás a helyi felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint a
kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő hallgatók részére
a Pécsi Tudományegyetem zalaegerszegi kollégiumi férőhelyei
elnyerésének pályázati rendjéről

2011. évi CXC tv. A nemzeti köznevelésről
48. § (3), (4)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX tv. II. fejezet
13. § (1) 15.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX tv. II. fejezet
13. § (1) 15.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.)
önkormányzati rendelete
ZMJV Közgyűlésének 9/2004. (III. 05) számú
önkormányzati rendelete

egyéb feladatok:
 részt vesz az ifjúságpolitikai koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv végrehajtásában,
 évente elkészíti az ifjúság érdekében tett helyi intézkedésekről, azok hatásáról és az ifjúsági cselekvési
terv időszakos megvalósulásáról a Zalaegerszeg MJV Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága elé kerülő előterjesztést,
 jelez és közvetít a döntéshozók felé, tájékozódik és képviseli a város ifjúságának érdekeit a helyi,
regionális és országos, miniszteriális szintű fórumokon, meghívásos alapon részt vesz azok
munkájában,
 ellátja az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, az Ifjúsági és Sport Albizottság és a
Közgyűlés által meghatározott végrehajtási feladatokat, előkészítő tevékenységével segíti a
döntéshozatalt,
 gondoskodik a szakterület rendelkezésre álló pénzeszközei felhasználásának tervezéséről és a
rendeltetésszerű felhasználásról,
 a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központtal és a köznevelési intézmények gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusaival együttműködve részt vesz a megelőző gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok koordinálásában, prevenciós programok szervezésében. Munkáját a megelőző
tevékenység szereplőivel szoros együttműködésben végzi,
éves gyakorisággal képzéseket szervez a diákközéletben tevékenykedő fiataloknak.

Sport feladatok:
a helyi testnevelési és sport-feladatok és fejlesztési cél-kitűzéseinek
meghatározása
közreműködik a sportintézmények működtetéséhez szükséges feltételek biztosításában
gondoskodik a sportpolitikai célkitűzések megvalósításáról, ennek
érdekében irányítja, szervezi és koordinálja a helyi sportszervezetek tevékenységét
elkészíti az éves versenynaptárt, a nemzetközi sporttalálkozók éves
tervezetét
javaslatot készít a sportágazat éves költségvetésére
közreműködik a diáksport, a szabadidősport, a versenysport és
utánpótlás-nevelés, valamint a turizmus és természet-járás
feltételeinek biztosításában
elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosítását
segíti az egyesületek, szakosztályok, munkabizottságok
sportszakmai munkáját
szervezi a város, városkörnyék diákolimpiai, iskolák közötti

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

versenyeit, bajnokságait
közreműködik a városi, alapfokú egyéni és csapatbajnokságok,
kupák, tornák szervezésében, részt vesz a rangos hazai és
nemzetközi sportesemények előkészítésében
ellátja az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, a
Diáksport Bizottságok ügyviteli és gazdálkodási feladatait
ellenőrzi az önkormányzati támogatások felhasználását
a helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködik a városi, a
megyei és országos sportszervekkel, sportban érdekelt társadalmi és
gazdasági szervezetekkel
figyelemmel kíséri az országos, területi pályázatokat, felhívja ezekre
az érdekeltek figyelmét
közgyűlési, bizottsági előterjesztések, tájékoztatók előkészítése,
határozatok végrehajtása
figyelemmel kíséri a Városi Sportlétesítmény Gondnokság
Intézménye működését
közreműködik a létesítmények használatával kapcsolatos igények
koordinálásában
javaslatot készít a sport szakember lakások bérlőkijelölésére

2004. évi I tv. 55. § (3) bek. c) és d) pont
2004. évi I tv. 55. § (3) bek.
2004. évi I tv. 55. § (3) bek.
2004. évi I tv. 55. § (1) bek. b) pont
2004. évi I tv. 55. § (1) bek. b) pont
Közgyűlési SZMSZ
Közgyűlési SZMSZ
2004. évi I tv. 55. § (1) bek. c) pont
Közgyűlési SZMSZ 51. § (4) bek. 10. pont

egyéb feladatok:
- ellátja az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-vel kötött hasznosítási szerződésből adódó szervezési,
koordinációs és ellenőrzési feladatokat
- ellátja a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye szakmai felügyeletét
- közreműködik a létesítmények használatával kapcsolatos igények koordinálásában
- javaslatot készít a sportszakember lakások bérlőkijelölésére (ZMJV 311/1994. (XI.09.) sz. kgy. hat. 4.
pont)

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának feladatait felsoroló táblázat az alábbi szövegrészekkel egészül ki:
- igazolást állít ki lakóingatlan lefoglalásának bejelentéséről
- igazolást állít ki az ingatlan kiürítésére irányuló kérelem
előterjesztésének bejelentéséről

1994. évi LIII. tv. 138/C. §
1994. évi LIII. tv. 154/A. §

- A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási csoportjának
feladatait felsoroló táblázat az alábbi szövegrésszel egészül ki:
- rögzíti és továbbítja a családi név korrekciójára vonatkozó
kérelmeket

2010. évi I. tv. 55/A. §
32/2014 (V.19) KIM rendelet 34/A §

- A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási csoportjának az
Egyéb feladatok kezdetű táblázata az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Az életvitelszerű ott lakást hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

262/2010. (XI.17.) Korm. r. 32. § (6) bek. da)
pontja

- Az Önkormányzati Osztály Jogi Csoportjának feladatait felsoroló táblázat helyébe
az alábbi táblázat lép:
Jogi Csoport
összeállítja a közgyűlés munkatervét

2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §
ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 9-10. §
közgyűlési előterjesztéseket készít, jogi segítséget nyújt más ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. §

szervezeti egységnek az előterjesztések elkészítéséhez
rendelet-tervezeteket készít, közreműködik a más szervezeti egység
által előkészített rendelet-tervezet elkészítésében
az osztályvezetői értekezletre és a bizottságok elnökeivel
elektronikus levél (e-mail) útján történő egyeztetésre a belső
szervezeti egységek által leadott adatok alapján összeállítja a soron
következő közgyűlés előzetes napirendi tárgysorát, melyet minden
belső szervezeti egységnek eljuttat
külső szerv, személy által készített előterjesztéseket törvényességi,
tartalmi-formai szempontból ellenőrzi, segítséget nyújt az
előterjesztés elkészítéséhez

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (1) bek. a)
pont
ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 12. § (2)-(4) bek.,
12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított
4/2007. (I.31) sz. belső szabályzat

ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 15. § (3) bek. f)
pont,
12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított
4/2007. (I.31) sz. belső szabályzat
a bizottsági és közgyűlési anyagküldést megelőzően törvényességi, 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bek. e) pont
tartalmi, formai szempontból ellenőrzi az előterjesztéseket
12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított
4/2007. (I.31) sz. belső szabályzat
a közgyűlést követően végrehajtás céljából kiadja a közgyűlési 12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított
határozatokat az érdekeltek részére, szükség esetén közgyűlési 4/2007. (I.31) sz. belső szabályzat
jegyzőkönyvből, határozatokból kivonatot készít
ellátja a közgyűlési határozatok nyilvántartásával kapcsolatos ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 23. § (6) bek.
feladatokat, kezeli a közgyűlési határozat nyilvántartó programot, 12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított
valamint elkészíti és megőrzi a normatív közgyűlési határozatokat
4/2007. (I.31) sz. belső szabályzat
ellátja a bizottsági és albizottsági határozatok, jegyzőkönyvek 2011. évi CLXXXIX. tv. 60. §
törvényességi ellenőrzésével, megőrzésével, a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletéért felelős szervnek történő továbbításával
kapcsolatos feladatokat
részt vesz a közgyűlési határozatok végrehajtásában, ehhez 12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított
kapcsolódóan szerződéseket, megállapodásokat készít és 4/2007. (I.31) sz. belső szabályzat
véleményez
jogi segítséget nyújt más szervezeti egységnek a közgyűlési 12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított
határozatok végrehajtásához, ehhez kapcsolódóan megállapodások, 4/2007. (I.31) sz. belső szabályzat
szerződések megkötésében közreműködik, véleményezi azokat
a közgyűlést megelőzően kiadja a hivatal szakosztályainak a lejárt ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 19.§ (1) bek.
határidejű határozatok listáját, kigyűjti a határozat alapján közgyűlés 12/2010. (X.20.) sz. belső szab. módosított
elé kerülő előterjesztések listáját, összeállítja a lejárt határidejű 4/2007. (I.31) sz. belső szabályzat
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
közreműködik a közgyűlés, valamint a Hivatal SZMSZ-ének 2011. évi CLXXXIX. tv. 67. § (1) bek. d) és e)
módosításával kapcsolatos előkészítő munkában, gondoskodik az pont, 81. § (3) bek. j) pont
Ügyrendi Szabályzat naprakészen tartásáról, a szükséges ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 73. §
módosítások átvezetéséről, évenkénti felülvizsgálatának ellátásáról,
szükség esetén kezdeményezi belső készítésű dokumentumok
módosítását és a feladattal való megbízás esetén elvégzi a
szabályozás módosítását, kezeli a belső rendelkezések
nyilvántartását és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
összeállítja a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 47. § (4) bek., 63.
hozott döntéseiről szóló tájékozatót, a bizottságok működéséről § (1) bek., 70. § (1) bek.
szóló tájékoztatót, valamint a Polgármesteri Hivatal működéséről
szóló tájékoztatót
figyeli a kihirdetett jogszabályokat, az önkormányzat és a hivatal ZMJVK 6/2007. (II. 9.) ÖR 26. § (5) bek.
tevékenységét, működését érintő jogszabály megjelenéséről
tájékoztatja a tárgy szerint érintett belső szervezeti egységet
ellátja
a
közalapítványok,
társulások
közgyűlés
előtti ZMJVK 235/2013. (XII.19.) sz. határozata
beszámoltatásával kapcsolatos feladatokat
2011. évi CLXXXIX. tv. 93. § 14. pont
részt vesz a jegyző kijelölése alapján a nemzetiségi önkormányzat 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4) bek.
testületének ülésén
részt vesz a Közgyűléseken, az Ügyrendi, Jogi és 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bek. e) pont
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság ülésein, valamint szükség
esetén egyéb bizottságok ülésein
közgyűlést követően a rendelet módosítások esetén gondoskodik az ZMJVK 6/2007. (II.9.) ÖR 27.§ (2)
egységes szerkezet átvezetéséről, valamint a hatályát vesztett
rendeletek megőrzéséről a számítógépes hálózaton, valamint végzi a

Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos
feladatait
Önkormányzati Osztály kezelésében lévő bérleményekkel
kapcsolatos szerződéskötés, szerződésvéleményezés
a kintlévőségek behajtása, illetve csökkentése érdekében fizetési
meghagyás kibocsátását kéri a közjegyzőtől
a jogerős és végrehajtható fizetési meghagyásnak a közjegyző általi
kibocsátását követően – amennyiben az adós részéről időközben
befizetés nem történt – végrehajtási lap kibocsátását kéri a
közjegyzőtől
a végrehajtó személyének ismeretében figyelemmel kíséri a
követelés megszűnését, illetve összegének csökkenését
ha a végrehajtási ügy perré alakul, gondoskodik a jogi képviselet
ellátásáról
ellátja a társosztályoktól leadott egyéb – jogi képviselettel megbízott
ügyvéd részére át nem adott – peres ügyek intézését, az ítélet alapján
gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról
az önkormányzat és a hivatal tevékenységét érintően szerződéseket,
megállapodásokat készít, véleményez, ellenjegyzi a készített
szerződéseket, bírósági beadványokat, valamint egyéb okiratokat,
ellátja a jogtanácsosi feladatokat
jogi szempontból véleményezi a beszerzési eljárások folyamatát és a
beszerzések eredményeként kötendő szerződéseket
jogi szempontból véleményezi a szakosztály és a közbeszerzéseket
megbízás alapján lebonyolító külső szervezet által egyeztetett
közbeszerzési eljárást megindító dokumentáció részét képező
szerződéstervezetet, szignálja a közbeszerzési eljárást lezáró döntés
alapján kötendő szerződést
a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben
meghatározottak szerint jogi szakemberként részt vesz a bíráló
bizottság munkájában
gondoskodik a szakosztályok tájékoztatása alapján az éves
közbeszerzési terv összeállításáról, folyamatos aktualizálásáról,
szükség esetén az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről, az
éves statisztikai összegzés elkészítéséről, a Közbeszerzési
Szabályzat elkészítéséről és folyamatos aktualizálásáról, teljesíti a
közbeszerzésekkel kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket az
önkormányzat honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban,
nyilvántartást vezet a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról
koordinálja a Beszerzési Testület munkáját, elkészíti a Beszerzési
Testület Elnökének az éves beszámolóját
közreműködik a jegyző társasházak működésével kapcsolatos
törvényességi felügyeleti feladatainak ellátásában

Ptk. 6:59. §, 1993. évi LXXVIII. tv. 36-44. §,
ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR. 43-45. §
1952. évi III. tv. 313. §, 315. §
1994. évi LIII. tv. 16. § a) pont

1994. évi LIII. tv. 40. § (1) bek.
1952. évi III. tv. 67. § (1) bek. d-e pont
1952. évi III. tv. 67. § (1) bek. d-e pont
2011. évi CLXXXIX. tv. 41. §,
Ptk 6:59. §
ZMJVK 4/2013. (II.08.) ÖR.
ZMJVK 12/2006. (III.07.) ÖR.
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei
20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat
közbeszerzési szabályzatról
20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a
közbeszerzési szabályzatról
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei
20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a
közbeszerzési szabályzatról

20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a
közbeszerzési szabályzatról
2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. §

- A Közgazdasági Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY
Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek főbb
részterületei:
- városfejlesztés és városüzemeltetés,
- költségvetési intézmények működtetése.
Előkészíti a Feladat- és hatásköri törvényben a polgármester és a jegyző részére meghatározott gazdálkodási
feladatainak ellátását. (1991. évi XX. tv., 2011. évi CLXXXIX. tv., 2011. évi CLXXXIX. tv. 2000. évi C. tv.
alapján)

a

A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható
városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programja (ITP) Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok:
Az ITP projektmunkacsoport tagjaként ellátja a projektmenedzsmenttel 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
kapcsolatos
pénzügyi/elszámolási
feladatokat,
részt
vesz
a
projektmunkacsoport megbeszéléseken.
Nyomon követi a projekt megvalósítás folyamatát, gondoskodik a folyamatos 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
pénzügyi monitoringról.
Gondoskodik a pénzügyi ellenjegyzésről/érvényesítésről.
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok
szakmai felelősként végzi az osztály feladatkörébe
tartozó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos
feladatokat a közbeszerzéseket megbízás alapján
lebonyolító külső szervezet közreműködésével
a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi
rendben
meghatározottak
szerint
pénzügyi
szakemberként részt vesz az önkormányzat és a
polgármesteri
hivatal
közbeszerzéseinek
lebonyolításában,

2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei,
20/2013. (IX.01.) sz. belső szabályzat a
Közbeszerzési Szabályzatról
20/2013. (IX.01.) sz. belső
Közbeszerzési Szabályzatról

szabályzat

a

Az osztály a következő feladatokat látja el az alábbi csoportbontásban:
Számviteli csoport:
Elkészíti, illetve szükség szerint aktualizálja a számviteli politikát, valamint a
számviteli és bizonylati rend alapját képező egyéb helyi szabályzatokat.
Figyelemmel kíséri a szabályzatok betartását, gondoskodik a megfelelő
számviteli és bizonylati rendről.
Közreműködik az alkalmazott számviteli információs rendszer biztosításában,
és annak folyamatos továbbfejlesztésében.
Az Önkormányzat területén – intézményi megkeresésre – gondoskodik a
számviteli szakmai kérdések értelmezéséről, a szakmailag helyes álláspontok
kialakításáról.
Elkészíti a Hivatal, az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
valamint az önkormányzati társulások elemi költségvetését
Végzi a hivatal könyvelési feladatait, folyamatosan biztosítja a saját számviteli
nyilvántartásaira épülő információkat a társosztályok, a testületek és a hivatal
vezetése számára.

1991. évi XX. tv. 140 §,
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 50.§.

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
2000. évi C. tv. 14. §
368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 32.§.

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

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

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

Üzemgazdasági csoport:
elkészíti a költségvetés, az időszaki beszámolók, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 24-27. §, 32zárszámadás tervezetét, a költségvetési előirányzatok évközi 34.§, 42-43.§,
módosításait,
2011. évi CLXXXIX. tv. 4., 12., 23.-24.,34.,
87., 108. § 1991. évi XX tv. 138-140 §,
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet
folyamatosan gondoskodik a szükséges üzemgazdasági elemzések,
értékelések elkészítéséről,
az önkormányzat szintjén szervezi és irányítja a költségvetés 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 157-159. §
teljesítéséről szóló beszámolók készítését, az erre irányuló 2011. évi CLXXXIX. tv. 89., 91.§
intézkedés alapján szolgáltatott anyagokból összeállítja az
önkormányzati szintű költségvetési és annak teljesítéséről szóló
előterjesztéseket, koordinálja az egyedi jelentések készítését,
közreműködik a Gazdasági-, valamint a Pénzügyi Bizottság
üléseinek szakmai, technikai és ügyviteli előkészítésében,
További feladata:
létszámadatok felmérése a normatív állami támogatás igényléséhez,
ezen támogatások elszámolása a revizori jegyzőkönyvek alapján.
368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 101-103., 104.
§
A feladatmutatók változása esetén gondoskodik a normatív állami 2011. évi CLXXXIX. tv. 59-60. §
támogatások lemondásának, illetve pótlólagos igénylésének
elkészítéséről
Az intézményektől (PH. és intézm.) begyűjti a vagyon változásaira 2011. évi CLXXXIX. tv. 91. §
vonatkozó adatokat és összeállítja a zárszámadáshoz kapcsolódó
vagyonleltárt.
Pénzügyi csoport:
Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő
követeléseket és kötelezettségeket, azok beszedéséről és
teljesítéséről gondoskodik,
Folyamatosan figyelemmel kíséri a teljesítés állását és szükség
esetén intézkedik a megfelelő teljesítés érdekében,
Az illetékesek által utalványozott és érvényesített – a
költségvetésben foglalt feladatok teljesítéséről kiállított –
bizonylatokat ellenjegyzi és a kedvezményezett javára a pénzügyi
teljesítést – határidőn belül – foganatosítja,
A pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére
folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő
elszámolását, nyilvántartását,
Biztosítja az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását, a
szabad pénzeszközöket megfelelően hasznosítja,
Kezeli a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait, a
változásokat koordinálja, átvezeti a nyilvántartásokon és azokról
tájékoztatja az illetékeseket (intézmény, osztály, csoport, stb.),
biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen
teljesítés, felhasználás (ahol az operatív gazdálkodás jogosítványait
a közgazdasági osztály gyakorolja),

2000. évi C. tv. 29. § 165 §

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

Gyakorolja az operatív gazdálkodásról kiadott szabályozás szerinti
körben az érvényesítési hatáskört,
Megszűnés vagy új intézmény alapítása esetén gondoskodik a kv-i
elszámolási számla megszűntetéséről vagy nyitásáról
Ellátja a szakosztályi gazdálkodáshoz kapcsolódó készpénz
kifizetési feladatokat,
Elvégzi az Európai Uniós projekthez kapcsolódó pénzügyi
feladatokat, együttműködve az e célra létrejött társulás
munkaszervezetével
Ellátja a városi kincstár működtetésével összefüggő feladatokat,
operatív likviditási tervet készít,
Határidőre teljesíti az adóköteles kifizetésekkel összefüggő
adatszolgáltatásokat (MÁK, APEH)
Számfejti, lejelenti a hóközi személyi jellegű kifizetéseket,
Koordinálja az osztály és a hivatal többi szervezeti egységei és az
intézmények közötti kapcsolatokat, az érintett csoportokkal
együttműködve átveszi a többi szervezeti egységtől és az
intézményektől érkező gazdasági – pénzügyi (költségvetés, éves
beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés) információs
anyagokat, részt vesz azok feldolgozásában,
Végzi a havi, negyedéves és eseti számlázást a vevők részére
Nyilvántartja a vevők részére kibocsátott, illetve a szállítóktól
beérkező számlákat az áfa-bevallás elkészítése céljából,
Az év folyamán történt adóköteles kifizetésekről adóigazolásokat
állít ki,
Azon szociális és egyéb támogatások kifizetése esetében,
amelyekhez központi forrás igényelhető, végzi ezen támogatások
igénylését,

368/2011.(XII.31.)Korm.rend 57;58;59;60. §
368/2011.(XII.31) 147. §
368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 148.§.
2011. évi CXCV tv. 27.§.
368/2011.(XII.31.). Korm.rend. 122. §
2007. évi CXXVII. tv.
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 62/A. §
2011. évi CXCV. tv.23;24. §
368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 170.§.
4/2013. (I.11.) Korm. rend.

2007. évi CXXVII. tv.
2000. évi C tv. 165. §
2003. évi XCII. tv.

262/2004. (IX. 23.) Korm.rend.
1993. évi III. tv.
62/2006. (III.27.) Korm.rend.
Aktuális évi törvény a központi költségvetésről
a
kötelezettségvállalás
nyilvántartásáról 368/2011.(XII.31.) Korm.rend 56.§.
Osztály feladatkörébe tartozó előirányzatok

Gondoskodik
(Önkormányzati
kivételével)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
dr. Kovács Gábor jegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány és a Zalaegerszeg
Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
ZMJVK 238/2015. (XII.17.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 9.) pont ötödik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez.”
2.

Az alapító okirat 10.2. pont első bekezdése az alábbi mondattal egészül
ki:
„A Kuratórium a felügyelőbizottság véleményének kikérését követően
befektetési szabályzatot fogad el.”

3.

Az alapító okirat 11.) pontja az alábbi mondattal egészül ki:
„A felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért díjazásban
részesülnek.”

4.

nem

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítványnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően elkészített egységes
szerkezetű alapító okiratát jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

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:
Felelős:

II.

2015. december 23.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 9.) pont negyedik bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez.”

2.

Az alapító okirat 10.2.) pont második bekezdése az alábbi mondattal
egészül ki:
„A Kuratórium a felügyelőbizottság véleményének kikérését követően
befektetési szabályzatot fogad el.”

3.

Az alapító okirat 10.3.) pontjában az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.”

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg
Kultúrájáért Közalapítványnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően elkészített egységes
szerkezetű alapító okiratát jelen előterjesztés 2. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
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:
Felelős:

2015. december 23.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási
megállapodásának, valamint intézményi alapító okiratok módosítása
ZMJVK 239/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának
módosítását 2016. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint elfogadja:
A társulási megállapodás V. fejezet 4.5. pont első bekezdésének helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„4.5. A közös fenntartású intézmények vonatkozásában az alapítói jog
gyakorlója a Társulás. Az irányítási jogok gyakorlására a Társulási Tanács
jogosult. A Társulást az elnök képviseli, a Társulás jognyilatkozatait az elnök
útján teszi meg.”
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására és a szükséges további
intézkedések megtételére.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Családsegítő
Szolgálat és Gyermekjóléti Központ alapító okiratot módosító okiratát és
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1.
sz. melléklete szerinti tartalommal 2016. január 1-jei hatállyal elfogadja.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gondozási
Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2016. január 1-jei hatállyal elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további
intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

2015. december 22.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város turisztikai stratégiája 2015-2025
ZMJVK 240/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város 2015-2025 időszakra szóló turisztikai stratégiáját és felkéri Balaicz Zoltán
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a stratégiában foglalt
feladatok megvalósítására.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Gébárti-tó (Zalaegerszeg 0737/79 hrsz-ú ingatlan) halgazdálkodási jogának
haszonbérbe adása
ZMJVK 241/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 52/2015. (III.05.)
számú határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.

2.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, 0737/79 hrsz-ú
ingatlanból 31 ha nyilvántartott halgazdálkodási vízterület (Gébárti tó)
halgazdálkodási jogát 2016. január 1. napjától 2030. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra - az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet
36. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 21. § (1) bekezdés 2.a) pontja alapján pályáztatás nélkül, haszonbérbe adja a Horgászegyesületek Zala Megyei
Szövetsége (8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre utca 17/A., képviseli:
Makovecz Tamás elnök) részére az előterjesztés mellékletét képező
haszonbérleti szerződésben foglalt feltételekkel. A haszonbér mértéke 3.000,Ft+Áfa/ha/év egységár alapján kerül megállapításra, mely az előző évi infláció
mértékével minden évben emelhető.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Körzeti megbízotti irodák kialakítása céljára nem lakás célú helyiségbérletek
(Zalaegerszeg, Köztársaság út 63. és Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3.) iránti kérelem
ZMJVK 242/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása
nélkül 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott
időre a Zalaegerszeg, Deák F. tér 3. szám alatti épület földszintjén található
10,27 m2 alapterületű irodahelyiséget bérbe adja a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 4.) részére a közgyűlés által
meghatározott kedvezményes bérleti díj (0,1 szorzó) alkalmazásával körzeti
megbízotti iroda működtetése céljára.
A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 1.849,- Ft+Áfa/hó.
A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú
hasznosítás esetén a megállapodás - 60 napos felmondási idő kikötésével felmondható.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérleti díjon felül a
bérlőt terhelik. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével növelten
kerül megállapításra.
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadékot köteles fizetni.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása
nélkül 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott
időre a Zalaegerszeg, Köztársaság út 63. szám alatti épület földszintjén
található 15,6 m2 alapterületű irodahelyiséget bérbe adja a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 4.) részére a közgyűlés
által meghatározott kedvezményes bérleti díj (0,1 szorzó) alkalmazásával
körzeti megbízotti iroda működtetése céljára.
A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 2.184,- Ft+Áfa/hó.
A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú
hasznosítás esetén a megállapodás - 60 napos felmondási idő kikötésével felmondható.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérleti díjon felül a
bérlőt terhelik. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével növelten
kerül megállapításra.
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadékot köteles fizetni.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Magyar Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatósága nem lakás célú
helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.) iránti kérelme
ZMJVK 243/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül
2016. január 1-jétől 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időre, a
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. szám alatti épület 2. emeleti, 16,6 m2 alapterületű
helyiségeit bérbe adja az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága részére a közgyűlés
által meghatározott kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával 2.390,-Ft + Áfa/hó
bérleti díjért.
A szerződésekben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú
hasznosítás esetén a megállapodás - 60 napos felmondási idő kikötésével felmondható.
A helyiségek használatával járó közös költség megfizetése a bérleti díjon felül a
bérlőt terheli. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével növelten kerülnek
megállapításra.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg, bazitai TV toronyra (0156 hrsz.) az Infrasat Kft-vel és a
Jupinet Kft-vel kötött bérleti szerződések átkötése a Tarr Kft. részére
ZMJVK 244/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a zalaegerszegi 0156 helyrajzi szám
alatt felvett, kivett TV és rádió adó megnevezésű ingatlanon (bazitai TV torony) a
torony palástján korábban a Jupinet Kft. és az Infrasat Kft. által felszerelt, a Tarr Kft.
által megvásárolt és tovább üzemeltetett 4 db antenna elhelyezésére szolgáló részét
pályázati eljárás lefolytatása nélkül, 1 év határozott időtartamra, 2016. január 01
napjától 2016. december 31. napjáig bérbe adja a Tarr Kft. (8900 Zalaegerszeg,
Munkácsy M. u. 1.) részére.
Az egy év határozott idő lejáratát követően a bérleti szerződés a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:338. § (1) bekezdésében
meghatározott nyilatkozat hiányában határozatlan időtartamúvá válik, amelyet 90
napos felmondási idővel bármelyik fél írásban, egyoldalúan felmondhat.
Az antennák bérleti díja 63.267,- Ft/hó/db+ÁFA.

A fenti bérleti díj a KSH által közölt inflációs adatok alapján minden év január 1jével növelésre kerül.
A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló
törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött
szerződés semmis.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a LÉSZ Kft ügyvezetőjét a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Pais Kornél ügyvezető

Tárgy: Andráshida repülőtér (Zalaegerszeg 0679/1-2 és 7177 hrsz-ú ingatlanok)
hasznosítására beérkezett pályázatok értékelése
ZMJVK 245/2015. (XII.17.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 202/2015. (XI.19.)
határozata alapján lefolytatott pályázati eljárást követően a zalaegerszegi 0679/1-2 és
a 7177 hrsz-ú repülőtéri ingatlanok üzemeltetésével 2016. január 1-től 2017.
december 31-ig tartó határozott időtartamra havi bruttó 398.780,- Ft üzemeltetési díj
ellenében megbízza a Gratis Közlekedési Kft-t (címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok
útja 22., cégjegyzékszáma: 20-09-060162).
A megkötendő szerződésben rögzíteni kell a ZMJVK 202/2015. (XI.19.)
határozatában meghatározott feltételeket.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozott időre szóló üzemeltetési
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg 7180/1 hrsz- Novák M. u. 4. (Roxy Tekeklub) ingatlan üzemeltetési
szerződésének megkötése
ZMJVK 246/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 7180/1 hrsz-ú,
kivett kultúrház megnevezésű, 1.724 m2 nagyságú ingatlan (Novák M. u. 4. Roxy Tekeklub) vagyongazdálkodójának a Városi Sportlétesítmények
Gondnoksága (Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.) helyett 2016. január 1-től
kezdődően ZMJV Polgármesteri Hivatalát jelöli (Zalaegerszeg, Kossuth u. 1719.) ki.
Határidő:
Felelős:

2.

2016. január 1.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 7180/1 hrsz-ú,
kivett kultúrház megnevezésű, 1.724 m2 nagyságú ingatlan (természetben

Novák M. u. 4. - Roxy Tekeklub) fenntartására, működtetésére 5 év
meghatározott időre, 2016. január 1-től 2020. december 31-ig szóló
üzemeltetési szerződést köt a ZTE Tekeklubbal (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 87. –
képviseli: Borsos József elnök).
Az üzemeltetési szerződés megkötésére a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.
§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
sportjáról szóló 1/2002. (II.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)
pontja alapján kerül sor.
Az üzemeltető jogosult és köteles a sportlétesítmény használatára,
hasznosítására az ingatlan eredeti funkciójának fenntartása mellett.
Az üzemeltető és a tulajdonos feladatait az üzemeltetési szerződésben kell
részletezni.
Az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos költségek, a közüzemi
díjak megfizetése az üzemeltetőt terheli.
Az átadásra kerülő vagyontárgyakat (ingatlanok és ingóságok megjelölésével)
átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amely az üzemeltetési szerződés
mellékletét képezi.
A ZTE Tekeklub vállalja, hogy a Zalaegerszegi Városi és Körzeti Tekézők
Egyesületeinek Szövetségével (Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel u. 10. 2/2.)
kötendő külön megállapodás alapján biztosítja az éves városi és városkörnyéki
teke 60 gurításos csapatbajnokság létesítményi feltételeit, maximum havi 130
pályaórában.
Az üzemeltetési szerződés mindkét fél részéről írásban, egyoldalúan, indokolás
nélkül felmondható 6 hónapos felmondási idővel.
A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető az ingatlant vagy annak
részterületét az üzemeltetési feladatainak ellátása során albérletbe adja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert az üzemeltetési szerződés elkészítésére és
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 5. (Zalaegerszeg, 1154 hrsz.) szám alatti
ingatlan hasznosítása
ZMJVK 247/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Zrínyi u. 5. szám
alatti 1154 hrsz-ú, 387 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti közreműködés a
település közbiztonságának biztosításában közfeladat ellátása érdekében Bűnés Baleset-megelőzési Központ kialakítása céljára hasznosítja.

2.

Az 1. pontban meghatározott közfeladat ellátása érdekében a Zalai Ifjúsági
Bűnmegelőzési Egyesületnek feladat-ellátási megállapodást kell kötnie ZMJV
Önkormányzatával.
A feladat-ellátási megállapodásnak tartalmaznia kell:
a biztosított szolgáltatások körét,
a feladatellátás módját,
a szolgáltatásban részesítendők körét,
a szolgáltatások igénybevételének módját,
a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának
formáját, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodást;
az önkormányzat részére történő beszámolás, tájékoztatás módját,
formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente
legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli;
a szolgáltató nyilatkozatát a megállapodásban meghatározott
szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények,
nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval,
intézménnyel történő betartatására;
a megállapodás felmondásának hónapokban meghatározott idejét.

3.

A közgyűlés az 1. pontban megjelölt ingatlant pályázati eljárás lefolytatása
nélkül 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig határozott időre bérbe adja a
Zalai Ifjúsági Bűnmegelőzési Egyesület (Zalaegerszeg, Szövetkezet u. 8.)
részére kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával.
A
közgyűlés a bérlő által fizetendő bérleti díjat a szerződés megkötésekor
10.854,- Ft +ÁFA/hó összegben állapítja meg.
A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell:
a Bűn- és Baleset-megelőzési Központ kialakításának költségei a bérlőt
terhelik
a bérlő az épület átalakítása, felújítása előtt köteles kikérni a bérbeadó
hozzájárulását
az ingatlan fenntartási, üzemeltetési költségei a bérlőt terhelik
a bérleti szerződés a feladat-ellátási megállapodással összhangban a felek
által 6 hónapos felmondási idővel megszüntetésre kerülhet
a szerződés aláírásával egyidejűleg a bérlő 2 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összeget köteles fizetni.
A bérleti díj mértéke minden évben az infláció mértékével növelten kerül
megállapításra. A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti
vagyonról szóló törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan
nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés és a
bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: ZTE Football Club Zrt. és a Zalakerámia ZTE Kosárlabda Klub 2015-ös TAO-s
pályázat önerejének biztosítása
ZMJVK 248/2015. (XII.17.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a ZTE Football Club
Zrt. közreműködésével a Városi Ifjúsági Sportcentrumban (1. sz. melléklet)
6522/1 helyrajzi számú 61384 m2 „sporttelep” megnevezésű ingatlanon
felépülő öltöző, a Stadion mögötti (2. sz. melléklet) 0877/3 helyraji számú
53533m2 „kivett sporttelep” megnevezésű ingatlanon élőfüves edzőfelület
kiépítéséhez és bekerítéséhez, illetve a ZSZC Deák Ferenc Szakközépiskola és
Szakiskolájában (3. sz. melléklet) 201/2 helyrajzi számú 23391 m2 „kivett
középiskola” megnevezésű ingatlanon felépülő 28x40 méteres műfüves pálya
felépítéséhez.
Határidő:
Felelős:

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zalakerámia ZTE
Kosárlabda Klub közreműködésével a Sportcsarnok mögötti (4. sz. melléklet)
2897/11 helyrajzi számú 11298 m2 „kivett sportcsarnok” megnevezésű
ingatlanon szabadtéri kosárlabda pálya felépítéséhez.
Határidő:
Felelős:

3.

2015. december 31.
Gecse Péter alpolgármester

2015. december 31.
Gecse Péter alpolgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
ZTE FC-vel és a ZTE KK-val közösen a Városi Ifjúsági és Sportcentrumban
tervezett öltöző bővítés, a Stadion mögötti edzőfelület, a ZSZC Deák Ferenc
Szakközépiskola és Szakiskolában műfüves pálya kialakítása, illetve a
Sportcsarnok mögötti ingatlanon felépülő szabadtéri kosárlabda pálya
használatára és hasznosítására, valamint karbantartására vonatkozó
együttműködési megállapodás aláírására, az építési tevékenységek végzéséhez
szükséges egyéb nyilatkozatok illetve az üzemeltetésre vonatkozóan a Városi
Sportlétesítmények Gondnokság Intézményével kötendő megállapodás
aláírására.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a ZTE FC által elkészített
sportfejlesztési program keretében, a Zalaegerszeg 6522/1 helyrajzi számú
„sporttelep” megnevezésű ingatlan, a 0877/3 helyrajzi számú „kivett
sporttelep” sportcélú ingatlan, a ZSZC Deák Ferenc Szakközépiskola és
Szakiskola 201/2 helyrajzi számú „kivett középiskola” 23.391 m2 megnevezésű
ingatlan, valamint a Sportcsarnok mögötti 2897/11 helyrajzi számú 11298 m2
„kivett sportcsarnok” megnevezésű ingatlan vonatkozásában előzetesen,
írásban hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább
15 évre, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar
Állam javára az ingatlan- nyilvántartásba az igénybe vett kedvezmény
mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés
értelmében.

A jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésnek a járulékos
költségei a ZTE FC-t és a ZTE KK-t terhelik.
Határidő:
Felelős:
4.

2016. június 30.
Gecse Péter alpolgármester

A ZTE Football Club Zrt. által benyújtott pályázathoz és a Zalakerámia ZTE
Kosárlabda Klub által benyújtott pályázatból a szabadtéri kosárlabda pálya
megépítéséhez szükséges önerőhöz az önkormányzat pénzügyi lehetőségének
függvényében, a 2016. évi költségvetésben meghatározott mértékben járul
hozzá.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Gecse Péter alpolgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 249/2015. (XII.17.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Andráshida városrész
Településrészi Önkormányzat javaslatának megfelelően az alábbi támogatást
biztosítja:

1.
2.

Támogatás
összege

Alapítvány megnevezése

Cél

„Kéz a Kézben Gyermekeinkért”
Alapítvány
„Kéz a Kézben Gyermekeinkért”
Alapítvány

óvodások részére
programok, eszközbeszerzés
iskolások részére
programok, eszközbeszerzés

Ssz.

73.000 Ft
63.000 Ft

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

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság 153/2015/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az
alábbi alapítványok részére biztosít támogatást:
Ssz.

Alapítvány
megnevezése

Pályázott cél

1.

Zalaegerszegi
Ganz Ábrahám
Diák Alapítvány

A Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódó rendezvény támogatása:
a helyezettek díjazása, a különdíj és
az emléklap, oklevél költségeire

2.

Dózsa György
Általános Iskoláért
Alapítvány

Adventi előkészület költségei
támogatása

Támogatás
összege

Költségvetési
sor

52.000 Ft

intézmények
támogatása,
rendezvényeik
finanszírozása

100.000 Ft

intézmények
támogatása,
rendezvényeik
finanszírozása

75.000 Ft

intézmények
támogatása,
rendezvényeik
finanszírozása

50.000 Ft

intézmények
támogatása,
rendezvényeik
finanszírozása

120.000 Ft

intézmények
támogatása,
rendezvényeik
finanszírozása

Karácsonyváró délután
gyermekprogram költségei
támogatása

3.

Gyermekeink
Jövőjéért
Alapítvány

4.

Kéz a Kézben
Gyermekeinkért
Alapítvány

Az Öveges József Általános Iskola
rendezvényeinek költségei
támogatása

5.

Petőfi Sándor
Iskola Kincskereső
Alapítvány

A Petőfi Általános Iskola tanulói
részére adventi program költségei

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

III.

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősügyi Tanács 11/2015.
(XII.10.) sz. határozatának megfelelően a Zalaegerszegi Gondozási Központ –
Idősek Gondozóháza részére 25.000 Ft összegű támogatást biztosít az
elhasználódott textíliák pótlása költségei támogatása céljára, az idősügyi
feladatok keret terhére.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személyek lakáskérelme (Zárt ülés)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 250/2015. (XII.17.) sz. határozatával 2
magánszemélyt rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel a közgyűlési lakáskeret
terhére önkormányzati bérlakásra bérlőnek jelölt ki.
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme (Zárt ülés)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 251/2015. (XII.17.) sz. határozatával 1
magánszemélyt rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel a közgyűlési lakáskeret
terhére önkormányzati bérlakásra bérlőnek jelölt ki.

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (Zárt ülés)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 252/2015. (XII.17.) sz. határozatával 12
hónapra szóló bérleti szerződést köt. A bérbeadás jellege szociális.
Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére (Zárt ülés)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 253/2015. (XII.17.) sz. határozatával támogatta
egy kérelmező lakáshoz jutási kérelmét a közgyűlési lakáskeret terhére és 1 évre bérlőnek
kijelölte. A lakásbérbeadás költségelven történik.

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány
Alapító Okirata
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
amely készült a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására
az alapítvány alapítóinak 2015. év december hónap 17. napján hozott 238/2015/II. (XII.17.)
számú határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:
A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy.
1.) A közalapítvány neve:
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány
2.) A közalapítvány székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
3.) A közalapítvány célja és fő tevékenysége:
A közalapítvány célja, a Zalaegerszeg városhoz kapcsolódó nemzeti és helyi jellegű kiemelt
fontosságú évfordulók méltó tartalmú, és külsőségeiben is az eseményekhez illő ünnepi
megemlékezések előkészítése, koordinálása, lebonyolítása.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyekről a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontja alapján az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében kulturális, valamint a kulturális örökség
megóvására irányuló közhasznú tevékenységet végez.
4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy
székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
5.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá
a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Nyrt. Zala
Megyei Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönítet számlán 100.000 (azaz
egyszázezer) Ft-ot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként.

A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező személy szabadon csatlakozhat, aki a 3.) pontban
meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeli adománnyal, vagyonrendeléssel
hozzá kíván járulni és elfogadja az ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket.
6.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője:
Dr. Gyimesi Endre
Zalaegerszeg, Stadion u. 8.
Kárászné dr. Rácz Lídia
Zalaegerszeg, Szüret u. 4.
Szalai Csaba
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 98.
Németh János
Zalaegerszeg, Báthory u. 56/a.
Dr. Kustos Lajos
Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 15-17.
Vas Gyula
Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.
Kapiller Imre
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 26.
Halmi László
Zalaegerszeg, Takarék köz, 3/b.
Borbélyné dr. Török Mária Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 26.
Dr. Németh József
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 18.
Szerdahelyi Károly
Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5/c
7.) A közalapítvány működésének időtartama:
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
8.) Csatlakozás a közalapítványhoz:
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szabadon csatlakozhat, aki/amely a 3.)
pontban meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal,
vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és elfogadja az ezen alapító okiratban
megfogalmazott feltételeket.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási
kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt.
9.) A közalapítvány vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai:
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány ügyvezető szervét, a
Kuratóriumot illeti meg.
A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon
kell kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést
megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
A Kuratórium a közalapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe
helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat,
valamint vállalkozásokban vehet részt. Nem lehet azonban vállalkozásnak korlátlanul felelős
tagja, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a
közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki, és a fenti
tevékenysége nem veszélyeztetheti a közalapítvány működését.

A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A közalapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, a
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó bevételek, az
adományok és a vagyonrendelések használhatók fel. A közalapítványi vagyonnak cél szerinti
tevékenységre történő felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni.
A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe
a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel
nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A pályázat kiírásáról a Kuratórium
gondoskodik. Pályázatot jogi személy nyújthat be, magánszemély nem. A pályáztatás
folyamatos. A pályázatokat kulturális tevékenység (pl. könyv, katalógus, cd kiadás,
konferencia, kiállítást stb.) támogatására a közalapítvány adatlapján lehet benyújtani, amelyen
pontosan fel kell tüntetni a kérelmező nevét, székhelyét, elérhetőségét, a pályázatért felelős
személy nevét, elérhetőségét, a pályázati cél rövid bemutatását, részletes költségvetését, az
önrész mértékét, az igényelt támogatási összeget és a más forrásból származó támogatásokat,
valamint a számlavezető bank nevét. A beérkezett pályázatokat a közalapítvány Kuratóriuma
soros ülésén bírálja el. Pozitív elbírálás esetén a közalapítvány a pályázóval támogatási
megállapodást köt, amely tartalmazza a támogatási célt, a támogatás pontos összegét, és az
elszámolási határidőt. A pályázat az elszámolás beérkezésével, illetve annak elfogadásával
tekinthető lezártnak. A pályázati dokumentáció (kiírás, adatlap) a közalapítvány alapítójának
honlapjáról (www.zalaegerszeg.hu) tölthető le, illetve beszerezhető a Polgármesteri
Hivatalban.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére, az
alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítani.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban
foglalt célokra.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány
alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.
10.) A közalapítvány ügyvezető szerve:
A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen okiratban megjelölt kurátorokból álló 7 fős
Kuratórium.

A Kuratórium tagjai:
1.) Dr. Gyimesi Endre
2.) Török Zoltán
3.) Kárászné dr. Rácz Lídia
4.) Kiss Gábor
5.) Dr. Vándor László
6.) Molnár András
7.) Dr. Kostyál László

Zalaegerszeg, Bartók Béla u. 23/a.
Zalaegerszeg, Zárda u. 2.
Zalaegerszeg, Szüret u. 4.
Zalaegerszeg, Göcsej P. F. u. 27.
Zalaegerszeg, Május 1. u. 1.
Zalaegerszeg, Ola u. 27/4.
Zalaegerszeg, Gesztenyési út 7.

A Kuratórium elnöke: Dr. Gyimesi Endre
A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak a jelen alapító okiratban meghatározottak szerinti
folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító okirat 3.)
pontjában rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél
megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.
10.1.) A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások:
A kuratóriumi tagság határozott időre, az önkormányzati választásokat követő év február 28.
napjáig szól. Ha valamely kuratóriumi tag e tisztsége ellátására méltatlanná válik, az alapító
jogosult őt visszahívni. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja tevékenységével a
közalapítvány célját veszélyezteti - így különösen, ha a tag két alkalommal előre be nem
jelentett okból a kuratórium ülésén nem vesz részt - az alapító jogosult a Kuratóriumot, vagy
az érintett tagot visszahívni.
A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat
nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője

nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
10.2.) A Kuratórium működése:
A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A testület üléseit az elnök
hívja össze, és ő gondoskodik az ülés szabályszerű lefolytatásáról is. A napirendekre szóló és
a döntéshez szükséges előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt 3 nappal írásban a tagok
rendelkezésére kell bocsátani. A kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a
felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon közalapítványi
célra való felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási
kérdésekben. A Kuratórium a felügyelőbizottság véleményének kikérését követően
befektetési szabályzatot fogad el. A Kuratórium a közalapítvány működéséről és
gazdálkodásáról, különösen a közalapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről szükség
szerint, de legalább évente az alapítónak és a felügyelőbizottságnak, – kérésre a
csatlakozóknak – köteles beszámolni, és gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb
adatait Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos honlapján nyilvánosságra hozni.
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
A közalapítvány működéséről, szolgáltatása igénybevételének módjáról, a beszámolóról és a
közhasznúsági mellékletről a Kuratórium elnöke folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a
ZalaEgerszeG című lapban, valamint a zalaegerszeg.hu internetes oldalon keresztül, a
közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a bíróság hivatalos honlapjára tölti
fel. A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket írásban tájékoztatja, és a székhelyén lévő
hirdetőtáblán nyilvánosságra is hozza. A közalapítvány működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba bárki betekinthet a közalapítvány székhelyén munkaidőben felügyelet
mellett. A betekintést írásban a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni.
10.3.) Határozathozatal:
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van. A Kuratórium
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a Határozatok Könyvében folyamatosan
nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint
számaránya megállapítható legyen.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

11.) A Kuratórium ellenőrző szerve:
Az alapító határozatlan időre három tagból álló felügyelőbizottságot hoz létre azzal a
feladattal, hogy a Kuratóriumot az alapító érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság
tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a közalapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.
Az első felügyelőbizottság tagjait az alapító okiratban kell kijelölni, ezt követően az alapító
választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a közalapítvány vezető tisztségviselőjéhez
intézi. A felügyelőbizottság tagjai az alábbi személyek:
1.) Dr. Tóth László
2.) Dr. Káldi Dávid
3.) Stárics Roland

Zalaegerszeg, Mártírok u.22.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10-22. B. I/6.
Zalaegerszeg, Gasparich u. 25/C.

A felügyelőbizottság elnöke: Dr. Káldi Dávid
A felügyelőbizottságot az alapító hozza létre határozatlan időre.
A felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az
alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira
vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A felügyelőbizottság feladata:
- a felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni,
- a felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni.

A felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről
felvilágosítást kérni.
A felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi
szükségessé,
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon
belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
felügyelőbizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó ügyészséget.
A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik, ülései nyilvánosak. Az üléseket az
elnök hívja össze a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően
legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok
és a cél megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli időpontra
történő összehívásáról. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen
van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv
készül.
Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a
felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait.
12.) A közalapítvány képviselete:
A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb hatóság előtt
történő képviselete a kuratórium elnökének feladata. Tartós akadályoztatása esetén a
Kuratórium erre általa kijelölt tagja jár el.
A Közalapítvány bankszámlája felett Dr. Gyimesi Endre a kuratórium elnöke és Kiss Gábor
kuratóriumi tag és Török Zoltán kuratóriumi tag jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges,
melyek közül az egyik a kuratórium elnöke.
13.) A közalapítvány megszűnése
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után –
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célokra
fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

14.) Záró rendelkezések:
A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a
közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső
szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.
Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése
alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalmának.
A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell tenni.
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december
17-i ülésén hozott 238/2015/II. (XII.17.) sz. határozatával jóváhagyta.
Zalaegerszeg, 2015. december 17.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester
Záradék:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében nyilatkozom,
hogy jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalmának.
Zalaegerszeg, 2015. december 17.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány
Alapító Okirata
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
amely készült a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítására az alapítvány alapítóinak 2015. év december hónap 17. napján hozott
238/2015/I. (XII.17.) számú határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:
A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy.
1.) A közalapítvány neve:
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány
2.) A közalapítvány székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
3.) A közalapítvány célja, fő tevékenysége:
A közalapítvány célja a zalaegerszegi felsőfokú oktatás működésének és fejlesztésének
támogatása.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége a nevelés és oktatása, a képességfejlesztés és
az ismeretterjesztés.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2)
bekezdése alapján az önkormányzat gondoskodni kíván, valamint Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.
(II.9.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés 11. pontja alapján az önkormányzat
önként vállalt feladata.
4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy
székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
5.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a
vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Nyrt.
Zalaegerszegi Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönített számlán
500.000,-Ft-ot, azaz ötszázezer forintot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként.

6.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője:
Dr. Gyimesi Endre
Zalaegerszeg, Bartók Béla út 23/a.
Farkas Imre
Zalaegerszeg, Alsóerdei út 2.
Szalai Annamária
Zalaegerszeg, Platán sor 19.
Devecz Miklós
Zalaegerszeg, Berek u. 3.
Jurisits János
Zalaegerszeg, Szívhegyi út 48.
Panyik Jánosné
Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
Bóbics Antal
Zalaegerszeg, Virágzómező út 13.
Solt Tamás
Szombathely, Pozsonyi út 10.
Tombi Lajos István
Zalaegerszeg, Gyimesi út 10.
Kámán János
Zalaegerszeg, Alkotmány út 17.
Baján Antal
Zalaegerszeg, Ola út 17.
Horváth László
Zalaegerszeg, Csutor I. út 1.
Bogár Imre
Zalaegerszeg, Madách út 20.
7.) A közalapítvány működésének időtartama:
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
8.) Csatlakozás a közalapítványhoz:
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki, természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, aki/amely a 3.) pontban
meghatározott cél eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal,
vagyonrendeléssel, vagyoni juttatás teljesítésével hozzá kíván járulni, és elfogadja az
ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási
kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt.
9.) A közalapítvány vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai:
A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon
kell kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést
megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány kezelő szervét, a Kuratóriumot
illeti meg.
A Kuratórium a közalapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe
helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat. Nem
lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem
csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására
nem jelölhető ki.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére,
vagyis a zalaegerszegi nappali tagozatú felsőfokú oktatás feltételei megteremtésének és
működésének támogatására, e körben különösen a következőkre fordítani:
- a felsőfokú képzéshez kapcsolódó eszközigény biztosítása,
- a felsőfokú intézmények működésének támogatása,

-

a felsőfokú intézmények fejlesztésének támogatása,
az oktatási körülmények javítása,
a felsőfokú képzésben oktató tanárok szakmai és anyagi elismerése,
PhD-ösztöndíjak meghirdetése és finanszírozása.

A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
A közalapítvány céljának megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, a
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai,a vállalkozásból származó bevételek, az
adományok és a vagyonrendelések használhatók fel. A közalapítvány vagyonának célszerinti
tevékenységre történő felhasználásáról a Kuratórium jogosult dönteni. A közalapítvány
szolgáltatásai igénybe vételének lehetőségét a ZalaEgerszeG című lapban teszi közzé. A
szolgáltatás igénybe vétele írásban, a Kuratórium elnökéhez címzetten kezdeményezhető,
amelyről a Kuratórium a legközelebbi ülésén dönt.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány
alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.
10.) A közalapítvány ügyvezető szerve:
A közalapítvány döntést hozó szerve a jelen alapító okiratban megjelölt kurátorokból
álló 7 fős Kuratórium.
Kuratórium elnöke:

Nagy András

A Kuratórium tagjai:
Karamánné
Dr.
Pakai Annamária
Dr. Háry András
Lang János
Dr. Csanádi Ágnes
Mazzag Ferenc
Dr. Koronczi Adrienn

8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 2.
8900 Zalaegerszeg, Várberki út 51.
8900 Zalaegerszeg, Panoráma tér 3.
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 63.
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 34. 1/6.
8900 Zalaegerszeg, Sas u. 30.
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 9/A.

A Kuratórium biztosítja a közalapítványnak a jelen alapító okiratban meghatározottak
szerinti folyamatos működését, gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító
okirat 3.) pontjában rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. A Kuratórium
szükség szerint, de legalább évente háromszor ülésezik. A Kuratórium üléseit az elnök
hívja össze, és ő gondoskodik az ülés szabályszerű lefolytatásáról is. Bármely
kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. A
napirendekre vonatkozó és a döntésekhez szükséges előterjesztéseket, az ülést
megelőzően 8 nappal írásban a tagok rendelkezésére kell bocsátani. A Kuratórium

ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a felügyelőbizottság tagjai tanácskozási
joggal részt vehetnek.
10.1. A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások
A kuratóriumi tagság határozott időre, az önkormányzati választást követő év február 28.
napjáig szól. Ha valamely kuratóriumi tag e tisztsége ellátására méltatlanná válik, az alapító
jogosult őt visszahívni. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja tevékenységével a
közalapítvány célját veszélyezteti - így különösen, ha a tag két alkalommal előre be nem
jelentett okból a kuratórium ülésén nem vesz részt - az alapító jogosult a Kuratóriumot, vagy
az érintett tagot visszahívni.
A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat
nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
10.2. A kuratórium működése
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon közalapítványi
célra való felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási
kérdésekben. A Kuratórium a felügyelőbizottság véleményének kikérését követően
befektetési szabályzatot fogad el. A Kuratórium a közalapítvány működéséről és
gazdálkodásáról, különösen a közalapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről szükség
szerint, de legalább évente az alapítónak és a felügyelőbizottságnak, - kérésre a csatlakozónak
– köteles beszámolni, és gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb adatait a
ZalaEgerszeG című újság útján is nyilvánosságra hozni.

A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység végzésére
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a
közalapítvánnyal.
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
A közalapítvány működéséről, szolgáltatása igénybevételének módjáról, a beszámolóról és a
közhasznúsági mellékletről a Kuratórium elnöke folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a
ZalaEgerszeG című lapban, valamint a zfok.zalaegerszeg.hu internetes oldalon keresztül, a
közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a bíróság hivatalos honlapjára tölti
fel. A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket írásban tájékoztatja, és a székhelyén lévő
hirdetőtáblán nyilvánosságra is hozza. A közalapítvány működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba bárki betekinthet a közalapítvány székhelyén munkaidőben felügyelet
mellett. A betekintést írásban a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni.
10.3. Határozathozatal
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A Kuratórium határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyeket a Határozatok Könyvében folyamatosan
nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint
számaránya megállapítható legyen. Egyhangú szavazatra van azonban szükség a
közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves
közalapítványi beszámolónak az elfogadásához.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
11.) A felügyelőbizottság
Az alapító határozatlan időre három tagból álló felügyelőbizottságot hoz létre azzal a
feladattal, hogy a Kuratóriumot az alapító érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság
tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a közalapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.
Az első felügyelőbizottság tagjait az alapító okiratban kell kijelölni, ezt követően az alapító
választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői

megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a közalapítvány vezető tisztségviselőjéhez
intézi.
A Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Koczka Csaba

8900 Zalaegerszeg, Alkotmány út 15.

A Felügyelőbizottság tagjai: Herbert Ferenc
Borsos József

8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 10/b.
8394 Alsópáhok, Kossuth utca 11.

A felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
A felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az
alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira
vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
Nem lehet továbbá a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A felügyelőbizottság feladata:
- a felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni,
- a felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni.
A felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről
felvilágosítást kérni.
A felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi
szükségessé,
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon
belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
felügyelőbizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó ügyészséget.
A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik, ülései nyilvánosak. Az üléseket az
elnök hívja össze a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően
legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok
és a cél megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli időpontra
történő összehívásáról. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen
van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv
készül.
Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a
felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait.
12.) A közalapítvány képviselete
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 Nagy András, a kuratórium elnöke és Karamánné Dr.
Pakai Annamária kuratóriumi tag együttesen jogosult.
13.) A közalapítvány megszűnése
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után –
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célokra
fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
14.) Záró rendelkezések
A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a
közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső
szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.
Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése
alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalmának.
A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell
tenni.
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december
17-i ülésén hozott 238/2015/I. (XII.17.) sz. határozatával jóváhagyta.

Zalaegerszeg, 2015. december 17.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester

Záradék:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében nyilatkozom,
hogy jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalmának.
Zalaegerszeg, 2015. december 17.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2015. december 17-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:
 a Belváros Rehabilitáció beruházás megvalósulásának folyamatáról
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatait érintő 2015. évi
eseményekről
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2015. évi kommunikációs tevékenységéről
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott
társulások 2015. évi tevékenységéről
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