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SZEMÉLYI RÉSZ  

 

Tárgy: A Városi Sportlétesítmények Gondnokság Intézménye magasabb vezetői 

beosztására kiírt pályázat elbírálása 

 

 ZMJVK 11/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Bodrogi Csabát 2016. március 11. 

napjától határozatlan időre – 3 hónap próbaidő kikötésével - kinevezi a Városi 

Sportlétesítmények Gondnokság Intézménye közalkalmazottjává, pénzügyi főelőadói 

munkakörbe és egyben 2016. március 11. naptól 2020. december 31. napjáig terjedő 

határozott időtartamra megbízza a Városi Sportlétesítmények Gondnokság 

Intézménye 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 130.100.-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: 2016. február 29. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyása 

 

 ZMJVK 19/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Balaicz Zoltán polgármester 2016. évi 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

2016.február 8-9. 2 nap 

2016. február 15-16. 2 nap 

2016. március 16-18: 3 nap 

2016. március 29-31. 3 nap 

2016.május 02-06. 5 nap 

2016. július 11 – augusztus 12: 25 nap 

2016. december 19-31. 9 nap 

Összesen: 49 nap 

 



A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2016. december 31. 

Felelős:  dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetésről 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a 

következőket rendeli el:           

 

1. §  A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak 

bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire. 

 

2. §   (1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi összes bevételét 

17.247.653 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 14.211.056 E Ft-ban 

hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről  4.093.653 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   1.751.901 E Ft 

- közhatalmi  bevételek  5.400.150 E Ft 

- működési bevételek   2.696.083 E Ft 

 - felhalmozási bevételek 82.800 E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök  78.450 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  108.000 E Ft 

 

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2016. évi összes kiadást 17.247.653 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 17.173.749 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

       Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         3.321.033  E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            942.083  E Ft 

- dologi  kiadások         5.117.961  E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai            187.677  E Ft 

-  egyéb működési  célú kiadások         2.426.862  E Ft   

                ebből: működési célú tartalék            321.770 E Ft 

 - beruházási kiadások          3.633.144 E Ft 

 - felújítási kiadások          1.151.251 E Ft 

             ebből: tartalék               10.000 E Ft 

 - egyéb felhalmozási célú kiadások             393.738 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  2.962.693 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 511.399 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 2.451.294 E Ft-ban állapítja meg.  

 

                A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek  maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                583.970 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                        2.090.086 E Ft   

Betétek megszüntetése  felhalmozási célra:                               284.541 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                   78.000 E Ft                           

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     3.036.597 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra)     :                       72.571 E Ft 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):      1.333 E Ft                      

                                          Finanszírozási kiadás összesen:            73.904 E Ft 
  

 

(4)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, ezen belül a 

költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet 

tartalmazza. 

 

(5)  Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat jogcímenként a 6.a melléklet tartalmazza. 

 

(6)  Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. melléklet, az állami hozzájárulások 

jogcímeit és összegeit a 3. melléklet, az önkormányzat kiadásait közgazdasági 

osztályozás alapján a 4. melléklet, a hitelállomány és az adósságszolgálat alakulását a 9. 

melléklet tartalmazza, valamint az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket 

a 11. melléklet tartalmazza.  

 

(7)    A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a 

12. melléklet tartalmazza. 

 

(8)    A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 

13.a és 13.b mellékletek tartalmazzák. 

 

(9)   A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet 

tartalmazza. 

 

3. §  (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a  

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 

 

(2) A bizottságok - a költségvetés végrehajtása során - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében (továbbiakban: 

SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el. 

 



(3)  A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatok a 6.a.  

 mellékletében foglaltak szerint az alábbiak: 

 

          Műszaki Bizottság:  

                       -  lakossági és civil kezdeményezések támogatása 

         

         Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság: 

                        -  kulturális városi rendezvények 

                        -  augusztus 20-i falumúzeumi rendezvények 

                        -  művészeti ösztöndíjak 

                        -  Kamaratánc Fesztivál megrendezése 

                        -  Egerszeg Búcsú 

                        -   Fazekas-keramikus találkozó 

                        -  önálló kulturális egyesületek, együttesek 

                        -  peremkerületek támogatása  

                        -  2016. évi közösségi és művészeti pályázatok  

                        -  felsőoktatási ösztöndíj 

                        -  szakképzési ösztöndíj 

                        -  saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása 

                        -  intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása 

                        -  ifjúsági  rendezvények 

-  DO rendezvények lebonyolítása 

 -  alapfokú versenyek rendezése és támogatása 

-  rendezvény támogatása 

 -  szabadidősport klubok támogatása 

 -  országos DO. zalaegerszegi  rendezvényei 

 

             Gazdasági Bizottság: 

-  egyéb szervezetek támogatása 

 

             Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság: 

-  egyéb szociális szolgáltatás 

-  egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete 

-  Egészséges Városok Mozgalom 

-  címpótlék a szociális intézményekben 

 

             Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

                        -  közbiztonsági feladatok 

 

(4)  Céltartalékok között elkülönített előirányzatok igénybevételére  

          - a bizottsági hatáskörbe utalt tételek esetében az (5) bekezdésben foglaltakra 

figyelemmel a bizottsági döntéseket követően kerülhet sor, 

           - a költségvetési szervek felújítási (Vis maior) keretének életveszély, balesetveszély és 

rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználásáról az illetékes szakosztályok 

bevonásával a polgármester döntését követően kerülhet sor, 

           - az önkormányzat stratégiai és egyéb feladataira rendelkezésre álló céltartalék  

felhasználásáról a polgármester  döntését követően kerülhet sor, 

            - egyéb esetekben a közgyűlés döntését követően kerülhet sor.    

         Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a céltartalékból történő átvezetést a 

költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni. 



 

(5) Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 

 Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a 

közgyűlést a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja. 

 Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti 

rendelkezési joggal bíró polgármester, a közgyűlés bizottságai, valamint a településrészi 

önkormányzatok jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati 

rendeletek szabályai alapján. 

 

(6)   Az önkormányzati forrásból történő pénzeszköz átadások felhasználásáról az átvevő 

szervezet köteles elszámolni a támogató felé az önkormányzat által nyújtott 

támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően.  

 (7)  Azok a szervezetek, amelyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat, az 

önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé, addig 

költségvetési forrásból támogatást nem kaphatnak, amíg tartozásukat nem rendezték. 

Nem kaphat bizottsági támogatást az a szervezet, amely a bizottság korábbi 

támogatásából adódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette. 

 

4. §  (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési 

célokra és feladatokra lehet. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 

módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az 

alábbiak szerint jogosult: 

a)  működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon 

belül engedélyezhet átcsoportosítást.  

b) új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 

%-os felhasználásáig, 

c) felhalmozási ( Beruházási és felújítási) célú előirányzatok esetében a közgyűlés által 

már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 

átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig, 

d) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési 

kiadási és felhalmozási (beruházási és felújítási) célú kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítások engedélyezésére. 

 

(2)  A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, 

elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat 

működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési 

kiadásokat időarányosan, beruházási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet 

kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a közgyűlés jóváhagyása szerint történhet. 

 

(3) Az éves gazdálkodás során az előirányzatok felhasználásának ütemezését a 

szakosztályok és a költségvetési szervek által szolgáltatott adatok alapján, havi 

likviditási tervekben, ezen belül heti, szervezetenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban kell elkészíteni. 

 

(4) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező 

pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell 

helyezni a jövőbeni kötelezettségek teljesítése érdekében.  



 

(5) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az 

intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti: 

 a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült 

követelés törlését,  

 b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági 

döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, 

         c) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az 

önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen. 

        Minden más egyedi esetben követelés csak a közgyűlés hozzájárulásával törölhető. 

 

(6) A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával 

rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, 

társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós és hazai forrásból nyújtott 

támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok 

eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően 

egyeztetés történik - hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem 

nyújt, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100 %-os, vagy 

többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében - az 

önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel - az önkormányzat garanciavállalási 

vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.  

 

(7)     A városi kincstár 2016. évben folytatja működését. 

Az önkormányzat fenntartási körébe tartozó költségvetési szervek pénzellátása a 

számlavezető hitelintézet útján történik, akinek lehetősége van a saját bevételein felül 

jelentkező kifizetéseknek megfelelő összeget lehívni az önkormányzat számlájáról. 

Az önkormányzat pénzellátási kötelezettséget a közgyűlés által elfogadott 

intézményfinanszírozási összeg erejéig vállal. 

  

(8)  A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a 

központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével – a tulajdonosi tanácsadó 

testület véleményének kikérése után a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a 

biztonság és az elérhető hozam nagysága. 

 

(9) A településrészi önkormányzatok a rendelkezésükre bocsátott keretösszeg tervezett 

felhasználásáról határozatban döntenek, melyről az önkormányzatot értesítik. A 

felhasználásra a 3. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerülhet sor.  

 

(10) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2016. évi költségvetési 

rendelet 5.a melléklete szerint   

 - a ZALAVÍZ Zrt. az önkormányzati kötelezettségekre figyelemmel  40 millió Ft-ot    

pénzeszköz átadás formájában, 

   - a ZALA-DEPO Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáért 

bruttó 101,6 millió Ft használati díjat számla alapján,  

 a felek között létrejött megállapodás szerint köteles teljesíteni. 

 

(11)  A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot 

kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben 

kerülhet sor, figyelemmel a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában 



meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben 

részesítésének követelményére: 

      - készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 

       - kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés 

       - reprezentációs kiadások 

       - kisösszegű szolgáltatási kiadások 

      - elszámolásra felvett előlegek 

      - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai 

- közfoglalkoztatottak juttatásai 

            - pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások 

            - munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben 

            - külső személyi juttatások 

            - fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg 

            - egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó 

kifizetés. 

 

5.§ (1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.220,5 főben, a 10. mellékletben     

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(2)   A közgyűlés az önkormányzat létszámkeretét 5 főben, a 10. mellékletben foglaltak 

szerint hagyja jóvá. 

 

(3)  Az önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél az engedélyezett 

létszámon felül közfoglalkoztatotti létszámot nem terveznek. 

 

(4)   A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2016. évre megállapított mértéke 

           a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 40 %-a, 

           b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a. 
            

6. § A közgyűlés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének címrendjét az 5., 6., 7. és 8. melléklet szerint jóváhagyja a hozzá 

tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal együtt. Az önkormányzat és az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek címet, az egyes ágazati feladatok pedig alcímet képeznek. 

 

7. §  (1) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és 

saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves 

gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. 

 

(2) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás 

jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az 

alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős. 

 

(3)   A költségvetési szervek az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához 

bevonni tervezett maradvány összegén felüli szabad maradványra, annak jóváhagyásáig 

kötelezettséget nem vállalhatnak. Amennyiben a felülvizsgált és jóváhagyásra kerülő 

maradvány összege elmarad a tervezettől, az elmaradás összegét köteles a költségvetési 

szerv egyéb bevételével pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.  

 

(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, 

előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló törvényben és a törvény 



végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások 

költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása 

alapján a 9.§ szerint kerül sor. 

 

(5)  Az önkormányzat költségvetési intézményei részére az intézményfinanszírozás 

keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a központi előirányzatok 

leszervezését, törvények, rendeletek végrehajtását, központi költségvetésből kiutalt 

összegeket – legfeljebb a tárgyév október 15-ig benyújtott likviditási kérelem esetén, az 

azt követő felülvizsgálat eredményének függvényében dönt. 

Abban az esetben, ha az intézmény olyan feladat ellátását vállalja fel, amit a fenntartó 

nem hagyott jóvá, akkor a finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei 

terhére kell biztosítani. 

 

(6) Az intézmények használatában lévő ingó- és ingatlan vagyon biztosításáról az 

önkormányzat gondoskodik a gépjárművek kivételével. 

         A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező 

változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a fenntartót. 

 

8. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél 

nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen 

adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség 

összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül. 

 

 

9. § A 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosítását a Polgármesteri Hivatalnál és a 

költségvetési szerveknél – az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a 

közgyűlés elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a 

közgyűlés elé kell terjeszteni.  

 

10.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési 

év során kell alkalmazni. 

Melléklet 

             

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

3/2016. (II.12.) 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. § A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

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

„e) a lakásbérbeadás nyelvi lektori feladatellátás céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Zalaegerszegi Tankerülete, illetve jogutód szervezete részére történt.” 

 

2. §  Az Ör. 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(2) Határozatlan időre kell bérbe adni]  

„e) nyelvi lektori feladatellátás céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Zalaegerszegi Tankerülete, illetve jogutód szervezete részére bérbe adott lakást.” 

 

3. § Az Ör. 17. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3a) A Zalaegerszeg, Platán sor 38. 2/3. és Zalaegerszeg, Göcseji út 51. 5/44. szám alatti 

lakásnál a bérlő a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete, 

illetve jogutód szervezete nyelvi lektori feladatellátás céljából.” 

 

4. § Az Ör. 18. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(4) A közgyűlés egyedi elbírálása alapján kijelölt bérlő részére a lakásbérbeadás csak 

határozott időre, legfeljebb egy évre történhet azzal, hogy]  

„b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a lakásbérbeadás közös 

szabályai alapján  

 meghosszabbítható.” 

 

5. §  Az Ör. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Speciális önkormányzati lakásbérbeadásnak minősül, és költségelvű jelleggel adható 

bérbe a Zalaegerszeg, Platán sor 38. 2/3. és Zalaegerszeg, Göcseji út 51. 5/44. szám 

alatti lakás nyelvi lektori feladatellátás céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Zalaegerszegi Tankerülete, illetve jogutód szervezete részére.” 

 



6. §  Az Ör. 31/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „31/C. § A Zalaegerszeg, Platán sor 38. 2/3. és Zalaegerszeg, Göcseji út 51. 5/44. szám alatti 

lakásra nyelvi lektori feladatellátás céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Zalaegerszegi Tankerülete, illetve jogutód szervezete jogosult a Lakáskezelő, Építőipari 

és Szolgáltató Kft-vel bérleti szerződést kötni.” 

 

7. §  Az Ör. 43. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A Zalaegerszeg, Platán sor 38. 2/3. és Zalaegerszeg, Göcseji út 51. 5/44. szám alatti 

lakást nyelvi lektori feladatellátás céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Zalaegerszegi Tankerülete, illetve jogutód szervezete jogosult határozott és határozatlan 

időre is albérletbe adni, legfeljebb a lakásbérleti jogviszony időtartamára. A bérlő 

előzetesen közli a bérbeadóval az albérletbe vevő adatait, és az albérleti szerződésben 

kötelezettségként előírja számára a bérlőt terhelő kötelezettségeket.” 

 

8. §  (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti.  

(2) Hatályát veszti az Ör. 52. § (1) bekezdés b) pontja. 

  

  

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló  

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

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

(3) bekezdésében, 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 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(3) Az eljárás során az igénylőnek nyilatkoznia kell: 

a) saját és a családjában/háztartásában élők  

- természetes személyazonosító adatairól (név, születési hely és idő, anyja neve) 

- lakó- és tartózkodási helyéről, továbbá hajléktalan személy esetében arról a 

címről, amelyre a megállapított ellátást kéri,     

- állampolgárságáról, nem magyar állampolgár esetén idegenrendészeti 

státuszáról,                                                 

- az egyes ellátási formáknál meghatározott jogosultsági feltételekre vonatkozó 

adatokról, 

- társadalombiztosítási azonosító jeléről, 

- jövedelemi viszonyairól, 

- e rendeletben meghatározott esetekben vagyoni viszonyairól, 

b) lakásfenntartási segély, valamint hátralékra tekintettel igényelt támogatás esetén a 

támogatott szolgáltatást szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási 

helynek az azonosításához szükséges adatokról.” 

 

2. § 

 

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A támogatásra jogosultság elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni e 

rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon saját és a családtagjai, illetve a 

háztartásában élők jövedelmi viszonyairól, valamint becsatolni a 

jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló, az Szt. 10. § (2)-(5) 

bekezdése szerinti igazolásokat vagy azok másolatát. Ezek a következők: 

a) keresőtevékenységről a munkáltató igazolását, 

b) egyszerűsített foglalkoztatásról a munkaszerződést, ezek hiányában a munkáltató 



által kiállított bizonylatot, továbbá a kifizetés összegének igazolását, 

c) egyéni és társas vállalkozás esetén az adóbevallással lezárt időszakról az állami 

adóhatóság igazolását, az adóbevallással le nem zárt időszakról a könyvelő 

igazolását, 

d) őstermelő esetén az állami adóhatóság igazolását, adóbevallás hiányában az 

őstermelő nyilatkozatát, továbbá az őstermelői igazolvány és a betétlap másolatát,  

e) nyugellátásról, nyugdíjszerű szociális ellátásról a postai feladóvevény, vagy a 

folyószámla kivonat másolatát, továbbá a folyósító szerv által kiállított, az ellátás 

megelőző évben folyósított, valamint a tárgyév január elsején érvényes összegét 

tartalmazó igazolását, 

f) tartásdíjról az annak megállapításáról szóló bírósági ítéletet/ gyámhivatali 

jegyzőkönyvet, továbbá a postai feladóvevény, vagy a folyószámla kivonat 

másolatát, személyes átadás esetén a kötelezett nyilatkozatát az általa fizetett 

tartásdíj havi összegéről és a megfizetés módjáról, 

g) munkanélküli esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági 

bizonyítványt a folyósított ellátás tartamáról és összegéről, illetve az 

álláskeresőként nyilvántartás tényéről és idejéről.” 

 

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az Szt. 4. § (1) bekezdés dc) pontja szerinti személy esetén 

a) a tartósan beteg állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a 

rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs 

járadék, vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói 

nyugellátás folyósítását igazoló irattal,  

b) az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot 

fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a 

fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irattal 

igazolható.” 

 

(3) Az R. 5. § (5) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család(háztartás) által lakott 

lakás, és a tulajdonában álló vagyontárgyak együttes havi fenntartási költségének 

háromszorosát.” 

3. § 

 

(1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A havi rendszerességgel adott támogatás esetében a jogosultságot a kérelem 

benyújtásának napjától, lakásfenntartási segély és gyógyszertámogatás esetén – a (3) 

bekezdésben foglalt kivétellel - a benyújtás hónapjának 1. napjától kell megállapítani.” 

 

(2) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Ha a kérelmező a határozott időre megállapított ellátás jogosultsági időtartamának 

megszűnése előtt kéri a jogosultság ismételt megállapítását, az új jogosultságot – a 19. § 

(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól 

kell megállapítani.  

 



4. § 

 

Az R. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(1) E rendeletben meghatározott hatáskör gyakorlója elvégzi a támogatásra jogosultság 

felülvizsgálatát] 

„b) a 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján megállapított megélhetési támogatás esetén 

a szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben, vagy komplex minősítésben 

megjelölt felülvizsgálati határidő lejártát követő 30 napon belül, felülvizsgálati 

határidő hiányában annak kiállításától számított három év lejártát követő 30 napon 

belül,” 

 

5. § 

 

Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni 

a) ha a hatáskör gyakorlója megállapítja, hogy a jogszabályban előírt jövedelmi 

és/vagy vagyoni feltételek nem teljesültek, 

b) ha az igénylőről vagy családjáról a polgármesteri hivatalnál egy évnél nem régebbi 

környezettanulmány áll rendelkezésre, 

c) ha az igénylő nem, vagy csak településszintű bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 

vagy bejelentett lakóhelye a hajléktalan szálló, 

d) köztemetés ügyében indult eljárásokban, 

e) temetési segély ügyében indult eljárásokban.” 

 

6. § 

 

(1) Az 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 

Természetben nyújtható rendszeres települési támogatás: 

ab) a gyógyszertámogatás 

Pénzben vagy természetben nyújtható rendszeres települési támogatás: 

ac)  a lakásfenntartási segély” 

 

(2) Az R. 15. § (1) bekezdés b)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

[(1) E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme 

kiegészítésére, pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi ellátások 

állapíthatók meg:] 

„b) Pénzben nyújtható rendkívüli települési támogatás: 

ba) a temetési segély 

Természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás: 

bb) a lakhatási krízisalap támogatás 

Pénzben vagy természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás: 



bc) a szociális krízisalap támogatás 

bd) az átmeneti segély 

be) a tűzifa támogatás 

bf) a méltányossági segély 

c) Pénzben nyújtható rendszeres gyermekvédelmi ellátás: 

ca) a Bursa Hungarica ösztöndíj 

Természetben nyújtható rendszeres gyermekvédelmi ellátás: 

cb) a gyermekétkeztetési támogatás 

Pénzben nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi ellátás: 

cc) az egyszeri nevelési juttatás” 

 

7. § 

 

Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az első fokú feladat- és hatásköröket e rendelet 

a) 15. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba), bd) és be) alpontjában, c) pont cb)-

cc) 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)-bc) és bf) alpontjában önkormányzati hatósági 

ügyben eljárva, a közgyűlés által átruházott hatáskörben a szociális ügyekért 

felelős szakbizottság, 

c) e rendelet 15. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott ellátás 

esetében a közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester 

gyakorolja.” 

 

8. § 

 

(1) Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre megélhetési 

támogatást állapíthat meg annak az aktív korú, állástalan személynek, aki  

a) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti és az aktív korúak ellátásának 

az Szt. 33. § (1) bekezdésében foglalt feltételeinek megfelel, azonban részére az 

ellátás az Szt. 33. § (5) bekezdésére tekintettel nem állapítható meg, vagy 

b) a (3) bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, vagy komplex 

minősítés alapján munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, vagy legalább 

30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,  

és családjának egy főre jutó jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 90 %-át, 

vagyonnal nem rendelkezik.” 

 

(2) Az R. 18. § (3)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: 

- a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e 

rendelet 5. § (1)-(3) bekezdésére – a családban élők jövedelemigazolásait,  

- a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, 

- az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a járási hivatalnak az aktív korúak 



ellátásának megállapítása iránti kérelmet elutasító határozatát,  

- az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a rehabilitációs hatóságnak a 

munkaképesség-csökkenés, vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, 

érvényes és hatályos, amennyiben felülvizsgálati határidőt nem tartalmaz, három 

évnél nem régebben kiállított szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét, vagy 

komplex minősítését (a továbbiakban: szakvélemény). 

 

(4) A feltételek fennállása esetén a jogosultságot a kérelem benyújtásának napjától 

határozatlan időre kell megállapítani. A megélhetési támogatás összege azonos a 

nyugdíjminimum 90 %-ával. Folyósítása postai úton történik. 

 

(5) A jogosultság feltételeinek fennállását felül kell vizsgálni: 

a) a 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a jogosultságot megállapító 

határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül,  

b) a 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szakvéleményben megjelölt 

felülvizsgálati határidő lejártát követő 30 napon belül, felülvizsgálati határidő 

hiányában a szakvélemény keltétől számított három év lejártát követő 30 napon 

belül. 

   

(6) Ha a felülvizsgálatkor a szakvélemény időbeli hatálya lejárt és a jogosult az időbeli 

hatály lejárta előtt újabb szakvéleményt nem nyújtott be, a hatáskör gyakorlója – 

szakvélemény kiállítása céljából – megkeresi a rehabilitációs hatóságot.   

 

(7) Meg kell szüntetni a támogatásra jogosultságát annak,  

a) aki a felülvizsgálat eredményeképpen nem felel meg a jogosultság feltételeinek, 

b) akire vonatkozóan a 18. § (2) bekezdés szerinti körülmények valamelyike 

bekövetkezett, 

c) aki a jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, 

d) aki az ellátást két hónapon keresztül nem veszi át.”  

 

9. § 

 

(1) Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy részére – az egészségi állapotának 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásának csökkentése érdekében – 

utalvány formájában gyógyszertámogatással nyújt segítséget.” 

 

(2) Az R. 19. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(2) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre gyógyszertámogatást 

állapíthat meg annak, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:] 

„b) a kérelem benyújtását megelőző három naptári hónapban az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár Nyugat-dunántúli Területi Hivatala (a továbbiakban: 

OEP) által igazolt, vényre kiváltott gyógyszerek kérelmező által térített, vagy 

közgyógyellátás hiányában általa térítendő havi átlagos költsége eléri az 5.000.- 

Ft-ot,” 

[és vagyonnal nem rendelkeznek.] 

 

(3) Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

„(5) A jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától, az adott hónapban még 

fennálló jogosultság esetén a jogosultság megszűnését követő hónap 1. napjától egy 

évre kell megállapítani.  

A támogatás összege a (2) bekezdés b) pontja szerint igazolt 

  5000 -    6000 Ft közötti gyógyszerköltség esetén 3.000.- Ft 

  6001 -    8000 Ft közötti gyógyszerköltség esetén 4.000.- Ft 

  8001 -  10000 Ft közötti gyógyszerköltség esetén 6.000.- Ft, 

10001 – 12000 Ft közötti gyógyszerköltség esetén 8.000.- Ft, 

12001 Ft feletti gyógyszerköltség esetén 10.000.- Ft.” 

 

(4) Az R. 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5a) A gyógyszer utalvány a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében vehető át. 

Átadására három havonta előre, első alkalommal a határozat jogerőre emelkedését 

követően, majd a negyedév első napjától kerül sor. Az utalvány a rajta feltüntetett 

lejárati dátumig, az önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertárakban váltható be.” 

 

 

10. § 

 

Az R. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A támogatás legmagasabb összege a nyugdíjminimum 700 %-a. Formája kamatmentes 

kölcsön, melyet a támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését 

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.” 

 

 

11. § 

 

Az R. a 22. §-t követően a következő alcímmel és 22/A. §-sal egészül ki: 

 

„Szociális krízisalap támogatás 

 

22/A. § 

 

(1)  Jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül szociális krízisalap támogatás 

állapítható meg annak, aki neki fel nem róható okból olyan különös méltánylást 

érdemlő, létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe (a továbbiakban: 

krízishelyzet) került, hogy annak átmeneti megoldására önállóan, külső segítség nélkül 

képtelen és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna. 

 

(2) 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. 

 



(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 10. 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 krízishelyzetet igazoló dokumentumokat. 

 

(4) A támogatás adható eseti és havi rendszerességgel. Vissza kell téríteni a támogatás 50 

%-át, ha a kérelmező és családja vagyonnal rendelkezik. A visszafizetésre legfeljebb 12 

havi részletfizetés engedélyezhető. A törlesztést legkésőbb a folyósítás megszűnését 

követő negyedik hónapban kell megkezdeni. A visszafizetési kötelezettség megkezdése 

halasztható, amennyiben a támogatás ismételt megállapítására került sor és a jogosult az 

előző támogatás visszafizetésére megállapított törlesztési kötelezettségét még nem 

kezdte meg. 

 

(5) Az eseti támogatás éves együttes összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 700 

%-át. Felhasználására elszámolási kötelezettség is előírható. 

 

(6) A havi rendszerességgel nyújtott támogatás legfeljebb 6 hónapig folyósítható. 

Legmagasabb havi összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum összegét. A 

krízishelyzet fennállása esetén kérelemre a támogatás ismételten megállapítható. 

 

(7) 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.” 

12. § 

 

Az R. a 23. §-t követően a következő alcímmel és 23/A. §-sal egészül ki: 

 

„Tűzifa támogatás 

 

23/A. § 

 

(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester tűzifa támogatást állapíthat 

meg annak az öregségi nyugdíjban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, 

rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban, időskorúak járadékában, valamint 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülőnek, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 

%-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 250 %-át és a tűzifa beszerzéséről más 

módon gondoskodni nem tud. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén sem részesülhet támogatásban az 

igénylő, ha a háztartásában olyan aktív korú, munkaképes és munkanélküli hozzátartozó 

él,  

- aki az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában nem szerepel álláskeresőként, 

- akit az állami foglalkoztatási szerv a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon 

belül neki felróható okból törölt az álláskeresők nyilvántartásából, 



- aki a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát az Szvhr. 17. § (10) bekezdése 

szerint jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

78. §-a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg, 

- aki az önkormányzat, a Kontakt. Kft., vagy az állami foglalkoztatási szerv által, a 

kérelem benyújtását követően felajánlott, a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 54. 

§-a szerinti megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el. 

 

(3) A tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet a 11. sz. melléklet 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. 

 

(4) A támogatás egy háztartás részére évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg. 

Összege esetenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200 %-át. 

 

13. § 

 

Az R. 24/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A támogatás iránti kérelem évente egy alkalommal, alap-, és középfokú tanulmányok 

esetén június 15., felsőfokú tanulmányok esetén szeptember 30. napjáig nyújtható be. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

A juttatás kifizetésére jogerős megállapítás esetén június 15. és július 31. között, 

felsőfokú tanulmányok esetén október 31. napjáig kerül sor.” 

 

14. § 

 

Az R. 21. § (2) bekezdés a) pontjában „a rendelet 2. melléklete” szövegrész helyébe „a 

rendelet 1. melléklete” szöveg lép. 

15. § 

 

Az R. az 1. melléklet szerinti 10. melléklettel és a. 2. melléklet szerinti 11. melléklettel 

egészül ki. 

 

16. § 

 

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép 

hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyfél számára kedvezőbb. 

 

(2) E rendelet 6. § (1) bekezdése, valamint 9. § (1) és (4) bekezdése 2016. július 1-jén lép 

hatályba. Rendelkezéseit a 2016. július 1-je után indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



1. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 

„10. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez 
 

 

K é r e l e m 

SZOCIÁLIS  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 

Tartózkodási helye és  a  

bejelentkezés ideje  

  

20       év                           hó           nap 20       év                           hó           nap 

Életvitelszerű tartózkodási helye    

Társadalombiztosítási Azonosító 

Jele  
  

Telefonszáma (nem kötelező megadni)   

 

 

   II.   A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS  HÁZTARTÁSBAN  ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI 

 

Név Születési év, hó, nap Családi kapcsolat TAJ szám 

1.     

2.     

3.     



4.     

5.     

 

III.   A  TÁMOGATÁS  JOGOSULTSÁGI  FELTÉTELEIRE  VONATKOZÓ ADATOK* 

 

A kérelem alapjául szolgáló létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet  részletes l e í r á s a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

A kérelmemhez csatoltam a krízishelyzetet hitelt érdemlően bizonyító 

dokumentumokat vagy azok másolatát.  
 

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. 

_________________________ 

kérelmező aláírása” 



2. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 

„11. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez 
 

K é r e l e m 

TŰZIFA 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 

Tartózkodási helye és  a  

bejelentkezés ideje  

  

20       év                           hó           nap 20       év                           hó           nap 

Életvitelszerű tartózkodási helye    

Társadalombiztosítási Azonosító 

Jele  
  

Telefonszáma (nem kötelező megadni)   

Bankszámlaszáma                                 

(ha folyósítást a bankszámlára kéri) 
  

 

    

II.   A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS  HÁZTARTÁSBAN  ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI 

 

Név Születési év, hó, nap Családi kapcsolat Foglalkozás 

1.     

2.     

3.     



4.     

 

 

III.   A  TÁMOGATÁS  JOGOSULTSÁGI  FELTÉTELEIRE  VONATKOZÓ ADATOK 

 

 

Milyen fűtési lehetőség van a lakásban:
 *
 

vezetékes gáz                 szilárd tüzelés 

                 központi fűtés                egyéb: ………………… 

A rendelkezésre álló tűzifa mennyisége:  

A kérelem részletes indokolása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

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, 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához. 

 

 

Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap 

 

 

 

 

 

_________________________ 

kérelmező aláírása” 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

5/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló  

23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (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 3. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2013. 

(VI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § a)-c) pontjai helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

[E rendelet alkalmazásában:] 

„a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 

2. § 13. pontjában meghatározott terület, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánút. 

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában 

meghatározott név, továbbá az elnevezett magánút neve, valamint a központi címregiszterről 

és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 

13. § (3) bekezdésében foglalt ingatlan neve a közterületjelleg nélkül. 

c) Házszám: a telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés.” 

 

(2) Az Ör. 2. §-a a következő d)-f) pontokkal egészül ki:  

[E rendelet alkalmazásában:] 

„d) Házszámozandó ingatlan: olyan ingatlan, aminek a Korm. rendelet vonatkozó 

rendelkezései alapján címmel kell rendelkeznie. 

e) Címadat: a Korm. rendeletben meghatározott címadat. 

f) Címképzés: a jegyzőnek a Korm. rendeletben meghatározott címadatok központi 

címregiszterbe történő bejegyzése.” 

 

2. § Az Ör. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Zalaegerszeg város területén található házszámozandó ingatlanok címképzéséhez 

szükséges közterületeket el kell nevezni, egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni. 

 

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, utótagként a Korm. rendelet 1. sz. 

mellékletében tételesen felsorolt jellegből áll.” 

 

3. § Az Ör. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A közforgalom elől el nem zárt magánút elnevezésére, vagy annak megváltoztatására 

vonatkozó kezdeményezésről az érintetteket a helyben szokásos módon – a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján, a város honlapján, stb. történő közzététellel - értesíteni kell.” 

 

4. § (1) Az Ör. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:  

„(3a) Zsákutcák és hasonló közterületek esetén a házszámozást az úthálózati csatlakozásnál 

kell kezdeni.” 

 

(2) Az Ör. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(5) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben az 

óramutató járásával ellentétes irányban történik, a számsor a településközpont felől betorkolló 

utca jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalon ér véget.” 

 

5. § (1) Az Ör. 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként a magyar 

ABC ékezet nélküli egyjegyű betűi alkalmazhatók.  

 

(2) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg, az 

újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában 

kiegészül egy vagy több nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, a házszám mögé 

írva.” 

 

6. § Az Ör. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására indokolt esetben, a Korm. rendeletben 

foglalt szabályoknak történő megfelelés és olyan rendezetlen állapotok megszüntetése 

érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.” 

 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti az Ör. 

a) 6. § (2), (6) és (7) bekezdése, 

b) 7. § (4) bekezdése, 

c) 8. § (1) bekezdése. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

6/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás 

átvételének szabályairól szóló 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének 

szabályairól szóló 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) 

bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„A rendelet 1.b mellékletében a támogatást kérőnek nyilatkozni kell  az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi  XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti ÁFA alanyiságról is.” 

 

2. § 

 

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott 

köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló 

döntés előkészítéséért felelős szervezeti egység (osztály, kabinet) felé az alábbiak szerint: 

a) Eseti támogatások: 

 A támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt összeg célnak megfelelő 

felhasználásáról elszámolni. Amennyiben a támogatott a Pályázati adatlapon nyilatkozik 

az önerő meglétéről, abban az esetben köteles az összes önkormányzati forrás, és a 

Pályázati adatlapon szerepeltetett önerő együttes összegének támogatási cél szerinti 

felhasználásáról elszámolni. Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat szükséges 

becsatolni: 

aa) a kitöltött Elszámoló lapot (2. melléklet), 

ab) az elszámolásban feltüntetett és mellékelt bizonylatmásolatok eredeti példányain 

szükséges szerepeltetni, hogy a számla a támogatott célhoz kapcsolódóan milyen 

szolgáltatást vagy beszerzést tartalmaz és annak megtörténtét a támogatottnak 

aláírással igazolnia kell, a beszerzett termék felhasználóval történő átvetetéséről, 

annak dokumentálásáról gondoskodni kell, 

ac) az elszámoláshoz fűzött bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges 

feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét, majd az eredeti 

bizonylatról másolatot kell készíteni, és hitelesítési záradékkal ellátni, 

ad) a számla mellé csatolni kell a kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylatokat, 

bankszámlakivonatokat, 

ae) szolgáltatás igénybevétele esetén a megállapodás/megbízás/szerződés hitelesített 

másolatának mellékelése is szükséges. 

b) Általános működési célú támogatások: 

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott 

köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást 

vezetni, vagy nyilvántartási rendszerét oly módon tovább részletezni, hogy abból a 

felhasználást alátámasztó adatok rendelkezésre álljanak. Az elszámolásban feltüntetett 



kiadások bizonylatainak eredeti példányain szükséges szerepeltetni, hogy a számla a 

támogatott célhoz kapcsolódóan milyen szolgáltatást vagy beszerzést tartalmaz és 

annak megtörténtét a támogatottnak aláírással igazolnia kell, a beszerzett termék  

felhasználóval történő átvetetéséről, annak dokumentálásáról gondoskodni kell, 

továbbá szükséges feltüntetni a támogatót, a költségvetési rendelet vagy 

határozatszámot, illetve a támogatás jogcímét. 

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni: 

 ba) a kitöltött Elszámoló lapot (2. melléklet), amely kiadás nemek szerinti felsorolást 

tartalmaz a támogatás terhére teljesített kifizetésekről, 

 bb) az önkormányzati támogatás felhasználását részletező kimutatást (támogatás 

felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata, egyéb 

kimutatás stb.). 

Amennyiben az elkülönített tételes nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a 

támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatásoknál előírt módon köteles 

teljesíteni. (6. §. (1) aa)-ae) pontja szerint: Elszámoló lapon tételes felsorolás és a 

bizonylatok hitelesített másolata stb.)  

c) Amennyiben a támogatott az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti 

adóalany és adólevonási joga van, akkor a számlákat kizárólag ÁFA tartalom nélkül 

szerepeltetheti az elszámolásban.” 

 

3. § 

 

(1) Az R. 1.b melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

4. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

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

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



1. melléklet a 6/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 

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

  

I. 

NYILATKOZAT 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 

 

A kérelmező neve: ..................................................................................................................  

Természetes személy lakcíme: .................................................................................................  

Születési helye, ideje: ..............................................................................................................  

Gazdasági társaság esetén székhelye: ......................................................................................  

Cégjegyzékszáma: ...................................................................................................................  

Adószáma:  .............................................................................................................................  

Képviselőjének neve:  ..............................................................................................................  

Egyéb szervezet esetén székhelye:  .........................................................................................  

Képviselőjének neve:  ..............................................................................................................  

Nyilvántartásba vételi okirat száma:  .......................................................................................  

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 

 

6.§ (1) bekezdése
1
 szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et) 

 

1. nem áll fenn vagy □ 

2. fennáll a ........ pont alapján □ 

                                                        
16. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a 
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint 
az egyházi jogi személy 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon 
bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
 



 

 8.§ (1) bekezdése
2
 szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et) 

 

1. nem áll fenn vagy □ 

2. fennáll a ....... pont alapján □ 

 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.  

 

II. 

Tartozásmentesség 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a 

helyi és az állami adóhatósággal szemben, valamint az önkormányzat, az önkormányzat 

költségvetési szervei, illetve gazdasági társaságai felé lejárt tartozása nincs, amennyiben ilyen 

tartozása keletkezik, azt az esedékes támogatási összeg kiutalása előtt köteles vagyok a 

támogató felé jelenteni. 

 

III. 

 

A támogatott ÁFA adóalany, adólevonási joga van az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 22. § (1) bekezdés h) pontja szerinti tevékenységre, az adó megállapításnak az  

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

 



általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott általános szabályait alkalmazza (a 

megfelelő válasz aláhúzandó): 

                         igen 

                         nem 

 

 

Kelt:  ..............................................  

 

 ……………………………. 

 aláírás” 

 



2. melléklet a 6/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 

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

 

ELSZÁMOLÓ LAP 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás 

felhasználásáról 
 

Támogatást nyújtó megnevezése:  (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő) 

közgyűlés; ………………………..………………. Bizottság;  egyéb: ……...................……….. 

Támogatást igénybevevő  

neve, címe: …………………………………………….……..………………………………… 

képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...………………… 

A támogatásról rendelkező határozat/ügyirat száma: ……………….…………………………… 

A támogatás célja: ……………………………………………………………………………… 

Mellékletek száma: …………….…………. 

 

A támogatott ÁFA adóalany, adólevonási joga van az adóeljárásról szóló 2003. évi XCII. 

törvény 22. § (1) bekezdés h) pontja szerinti tevékenységre, az adó megállapításnak az 

általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott általános szabályait alkalmazza (a 

megfelelő válasz aláhúzandó): 

  igen 

  nem 

 

 

Céljellegű támogatás esetén a támogatási célhoz igénybe vett források: 

 

Önkormányzati forrásból:  

Közgyűlés Ft 

Polgármesteri rendelkezésű keret Ft 

…………………………….. Bizottság Ft 

…………………………….. Bizottság Ft 

…………………………….. Bizottság Ft 

…………………………….. Bizottság Ft 

…………………………….. Bizottság Ft 

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

Önkormányzati forrásból összesen: Ft 

Önerő (önkormányzati forráson kívüli)      

 
Ft 

Támogatott célra fordított összeg:     Ft 

 

 

Támogatott célra fordított összeg elszámolása (önkormányzati támogatás+önerő együtt) 

Sor- A bizonylat A kifizetés 



szám kiállítója kelte száma jogcíme      Összege Ft-ban 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Összesen:  

 
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok 

szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő 

felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak 

érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem 

szerepeltetjük / szerepeltettük. 

** Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrízhetősége  a számviteli nyilvántartásunk 

tovább részletezésével nyerhető adatokkal   

                                   - biztosított,  

                                   - nem biztosított, ezért mellékletként a bizonylatok hitelesített másolatai kerültek csatolásra.

  

 

…………………………………. 20 … év ………………….. hó ……. nap 
                                   

                                                                ph.  

                                                                                                  

                                                                                                                     …………………………………………… 

                                                                                                     a Támogatott cégszerű aláírása 

 

 

*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot/ügyiratszámot, a támogatás 

jogcímét. 

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

 

Záradék: 

 

A benyújtott elszámolás az önkormányzati támogatás és önerő összegét tartalmazza, a 

támogatási célnak megfelelő felhasználást dokumentálja.  

 

Az elszámolást:   ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………. 

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: ………………………………………… 

 

Zalaegerszeg, 20.. év ……………….. hó …nap



Pótlap az elszámoló laphoz 

Sor- 

szám 

A bizonylat A kifizetés 

kiállítója kelte száma jogcíme      Összege Ft-ban 

Áthozat az előző oldalról:   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

„ 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

7/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) 

pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § 

(1) bekezdés j) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében, 42. 

§ (2) bekezdésében, 58. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (6) 

bekezdésében, 18. § (1) és (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.  

cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 

4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet az alábbi 18/A.§-al egészül ki: 

1. § „18/A. § (1) A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. kizárólagosan jogosult Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város 2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület-és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forráskeretéből finanszírozandó Integrált 

Területi Programjában (ITP) szereplő – a TOP Irányító Testület által kijelölt – projektek 

előkészítési és megvalósítási időszakában projektmenedzsment tevékenység, mint szakértői 

szolgáltatás végzésére.  

(2) A Zrt. általános feladatait és kötelezettségeit, továbbá a megbízási díjra vonatkozó 

általános rendelkezéseket az önkormányzat és a Zrt. által kötött keret-megállapodás 

tartalmazza. A kijelölt ITP projektek tekintetében külön szerződések tartalmazzák - a 

felhívásoknak megfelelően - a Zrt. feladatait, kötelezettségeit, valamint a finanszírozás 

módját.” 

 

 

 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

 ZMJVK 2/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

2/2004/3.(I. 29. ), 42/2010/2.(III. 11. ), 300/2010/2.(XII. 16. ), 79/2011/1. (IV. 

14. ), 120/2011. (V. 11. ), 277/2011/3.(XII. 21. ), 247/2012/3.(XII. 20. ), 

95/2013/2.(V. 9. ), 151/2013. (VII. 18. ), 254/2013./3.(XII. 19. ), 

94/2014./5.(VI. 19. ), 177/2014. (XI. 13. ), 212/2014. (XII. 18. ), 

227/2014/3.(XII. 18. ), 9/2015/2.(II. 5. ), 15/2015. (II. 5.), 23/2015/1.2,2.2(II. 

5. ), 67/2015. (IV. 16. ), 108/2015/3.(V. 13. ), 109/2015. (V. 13.), 122/2015/3. 

(VI. 18. ), 147/2015/1.(IX. 17. ) , 153/2015. (IX. 17. ) , 155/2015. (IX. 17. ), 

170/2015. (IX. 17. ), 177/2015./3.(X. 22. ), 179/2015/III.(X. 22. ), 184/2015. 

(X. 22. ), 186/2015. (X. 22. ), 190/2015/6.,7.,8.(XI. 19. ), 196/2015. (XI. 19. ), 

205/2015. (XI. 19. ), 207/2015/1.(XII. 17. ), 208/2015. (XII. 17. ), 209/2015. 

(XII. 17. ), 210/2015. (XII. 17. ) , 211/2015/2.(XII. 17. ), 214/2015. (XII. 17. ), 

217/2015/2.(XII. 17. ), 218/2015/2.(XII. 17. ), 219/2015.(XII. 17. ), 

220/2015/2.(XII. 17. ), 221/2015.(XII. 17. ), 222/2015/2.(XII. 17. ), 

225/2015/2.(XII. 17. ), 226/2015/1.(XII. 17. ) , 229/2015. (XII. 17. ), 230/2015. 

(XII. 17. ), 231/2015. (XII. 17. ), 232/2015. (XII. 17. ) , 233/2015. (XII. 17. ),  

235/2015. (XII. 17. ), 236/2015. (XII. 17. ), 237/2015. (XII. 17. ), 238/2015. 

(XII. 17. ), 239/2015. (XII. 17. ), 241/2015. (XII. 17. ), 242/2015. (XII. 17. ), 

243/2015. (XII. 17. ), 244/2015. (XII. 17.), 245/2015. (XII. 17. ), 

246/2015/1.(XII. 17. ) ,247/2015.(XII. 17. ), 249/2015.(XII. 17. ), 250/2015. 

(XII. 17. ), 251/2015. (XII. 17. ), 252/2015. (XII. 17.), 253/2015. (XII. 17. ), 

254/2015/2.(XII. 17. ), 1/2016.(I. 12. ) számú lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2004.(I. 29.) sz. közgyűlési 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

3.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2006.(I. 26.) sz. közgyűlési 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2007.(III. 29.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 50/2009.(III. 12.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja. 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2012.(II. 2.) sz. közgyűlési 

határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2016. december 31-re 

módosítja. 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 119/2012.(VI. 21. ) sz. 

közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2019. december 31-

re módosítja. 

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214/2012.(XI. 22. ) sz. 

közgyűlési határozat II. pontjának végrehajtási határidejét 2016. december 

31-re módosítja. 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2013.(VI. 20. ) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2013.(VI. 20. )sz. 



közgyűlési határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2016. december 31-

re módosítja. 
11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 206/2013.(XI. 21. ) sz. 

közgyűlési határozat 6. pontjának végrehajtási határidejét 2016. december 31-

re módosítja. 

12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2014.(II. 6. ) sz. közgyűlési 

határozat 5. pontjának végrehajtási határidejét 2016. december 31-re 

módosítja. 

13. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 59/2014.(IV. 17. ) sz. 

közgyűlési határozat 6. pontjának végrehajtási határidejét 2016. december 31-

re módosítja. 

14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 127/2015. (VI. 18. ) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja. 

15. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2015. (VI. 18. ) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja. 

16. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2015. (IX. 17. ) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának első bekezdését a következők szerint 

módosítja: 

 „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. június 1-től 2030. június 

30-ig terjedő határozott időre pályázati eljárás lefolytatása nélkül bérbe adja 

Szalai Tamás egyéni vállalkozó (Zalaegerszeg, Zala u. 14/a.) részére a 

Zalaegerszeg 3228/A/2 hrsz-ú albérlet részét képező zárt belső udvar 

részterületét az alábbiak szerint.” 

17. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2015. (IX. 17. ) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2016. május 31-re 

módosítja. 

18.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 157/2015. (IX. 17. ) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja. 

19. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 160/2015.(IX. 17. ) sz. 

közgyűlési határozat 4. pontjának végrehajtási határidejét 2016. december 31-

re módosítja. 

20. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 207/2015.(XII. 17. ) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2016. február 26-

ra módosítja. 

21. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 247/2015.(XII. 17. ) sz. 

közgyűlési határozat 3. pontjának első mondatát a következők szerint 

módosítja: 

 „A közgyűlés az 1. pontban megjelölt ingatlant pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül 2016. május 1-jétől 2017. április 30-ig határozott időre bérbe adja a 

Zalai Ifjúsági Bűnmegelőzési Egyesület (Zalaegerszeg, Szövetkezet u. 8.) 

részére kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával.” 

22.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 247/2015.(XII. 17. ) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. április 30-ra módosítja. 

 

Tárgy: A Kvártélyház Kft. alapító okiratának módosítása és saját tőkéjének felemelése 

 

 ZMJVK 4/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. (székhely: 

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5., cégjegyzékszám: 20-09-068553, 



adószám: 14335350-2-20, a továbbiakban: a társaság) Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel 

összhangban álló továbbműködésről dönt és a Társaság működését a Ptk. 

hatálya alá helyezi. 

 

Határidő: 2016. március 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

2.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. (székhely: 

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5., cégjegyzékszám: 20-09-068553, 

adószám: 14335350-2-20, a továbbiakban: a társaság) törzstőkéjét a Ptké. 12. 

(1) – (2) bekezdései, valamint a Ptk. 3:161. § (4) bekezdése alapján 2.500.000 

forinttal felemeli.  

 Az alapító a 2.500.000 forint összeget készpénzben a KVÁRTÉLYHÁZ Kft. 

bankszámlájára történő befizetéssel bocsátja a társaság rendelkezésére. 

 

Határidő: 2016. március 1. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Kvártélyház Kft. 

(székhely: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5., cégjegyzékszám: 20-09-

068553, adószám: 14335350-2-20, a továbbiakban: a társaság) alapítója, a 

társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az egyedüli tag úgy határoz, a társaság alapító okiratának bevezető 

részében, az első bekezdés szövege az alábbira változik:  

 

„amely A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján  

az alábbiak szerint került megállapításra” 

 

2. Az egyedüli tag elhatározza a KVÁRTÉLYHÁZ Kft.-nek Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel 

összhangban álló továbbműködését. 

Az egyedüli tag megállapítja azt, hogy a KVÁRTÉLYHÁZ Kft. törzstőkéje 

500.000,- HUF, ehhez képest viszont a Ptké. 12. (1) – (2) bekezdései, valamint 

a Ptk. 3:161. § (4) bekezdése alapján a korlátolt felelősségű társaság 

törzstőkéje nem lehet kevesebb 3.000.000,- HUF-nál. 

A fentiekre figyelemmel az egyedüli tag megállapítja azt, szükséges a 

KVÁRTÉLYHÁZ Kft. törzstőkéjének 2.500.000,- HUF-al való felemelése. 

Mindezekre figyelemmel az egyedüli tag úgy dönt, hogy a KVÁRTÉLYHÁZ 

Kft. törzstőkéjét 2.500.000,- HUF-al felemeli. 

Az egyedüli tag úgy dönt, hogy a fentiekben meghatározott 2.500.000,- HUF-

os összeget készpénzben a KVÁRTÉLYHÁZ Kft. bankszámlájára történő 

befizetéssel kell a társaság rendelkezésére bocsátani a jelen határozat 

elfogadásától számított 30 napon belül. 

 

3. Az egyedüli tag megállapítja, a társaság alapító okirata 5. pontjának 

szövege az alábbira módosul: 

 



„A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint,  

amely pénzbeli hozzájárulásból áll.” 

 

4. Az egyedüli tag úgy dönt, a társaság alapító okiratának 17. pontja az 

alábbira változik: 

„Vegyes rendelkezések: 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében az Áht.,  

valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.” 

 

 

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: 2016. március 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 ZMJVK 5/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évre és az azt követő három évre 

várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer forintban 

Megnevezés 
Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 
tárgyévet követő 

      

 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi  és települési adók  01 5 159 000 
 

5 200 000 5 250 000 5 250 000 

 Tulajdonosi bevételek   02     

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 13 000 

 

10 000 10 000 10 000 

 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb     tárgyi 

eszközök értékesítése 

 04 82 800 100 000 100 000 100 000 

 Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 

 05     

 Privatizációból származó bevételek  06     

 Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 

 07     



 Saját bevételek (01+... +07)  08 5.254.800 5 310 000 5 360 000 5 360 000 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2 627 400 2.655.000 2 680 000 2 680 000 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (11+...+18) 

 10 5 679 7 190 10 634 14 067 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 5 679 7 190 10 634 14 067 

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 

 13     

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  15     

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

 16     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

17     

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 18     

 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

 19  

1 550 

   

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20 1 550    

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  21     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 

 22     

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  22     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  24     

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 
kötelezettsége 

 25     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

26     

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 27     

 Fizetési kötelezettség összesen (10+19)  28 7 229 7 190 10 634 14 067 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 

 29 2 634 629 2 662 190 2 690 634 2 694 067 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, 

mint ajánlatkérők részére a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, az eljárások 

közbeszerzési és jogi szakértelmet igénylő feladatait megbízás alapján külső 

szervezet lássa el. A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

közbeszerzési eljárások jogi és közbeszerzési feladatainak ellátását végző 

lebonyolító kiválasztása érdekében a szükséges eljárás lefolytatásáról 

gondoskodjanak, továbbá felkéri arra is, hogy a szolgáltatás ellátásának 

költségei fedezetének biztosítása érdekében tegyék meg a szükséges 

intézkedéseket.  

 



Határidő: a mindenkori költségvetés tervezése 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

  dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 

engedélyezett létszámát 185 főben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy 

a létszámkeretet a költségvetési rendeletben rögzítse. 

 

Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

(továbbiakban: SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2016. 

február 15-i hatállyal: 

 

Az SZMSZ I. fejezet 2. pont (A hivatal jogállása, irányítása) (7) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) A hivatal engedélyezett létszáma a mindenkori éves költségvetési 

rendeletben meghatározottak alapján 185 fő, az egyes szervezeti egységek 

létszámát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendi 

Szabályzatának 2. sz. melléklete tartalmazza.” 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 

Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. 

  

Határidő: 2016. február 12. 

Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. közötti keret-megállapodás megkötése, valamint az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. 

(II.08.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 ZMJVK 6/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

1.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt-vel megkötésre kerülő, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület-és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP) forráskeretéből finanszírozandó Integrált Területi 

Programjában (ITP) szereplő – a TOP Irányító Testület által kijelölt – 

projektek előkészítési és megvalósítási időszakában projektmenedzsment 

tevékenység ellátásáról szóló keret-megállapodás tartalmát, és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő: 2016. február 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



 

2.)   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-vel a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2014-

2020 közötti programozási időszakban a Terület-és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP) forráskeretéből finanszírozandó Integrált Terület i 

Programjában (ITP) szereplő – a TOP Irányító Testület által kijelölt – egyes 

projektek tekintetében a konkrét feladatok és megbízási díjak külön 

szerződésekben kerüljenek rögzítésre, egyúttal felhatalmazza a polgármestert 

ezen külön szerződések aláírására. 

 

 Határidő: 2020. december 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt-t, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város járása területén 

található települési önkormányzatok 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós támogatásokból megvalósuló közfeladat-fejlesztési 

projektjei projektmenedzsmenti tevékenységek ellátásában - igény esetén - 

külön konzorciumi együttműködés keretében vegyen részt.  

 

 Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Pannon Egyetemmel 

 

 ZMJVK 7/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét 

képező Együttműködési Megállapodást a Pannon Egyetem, Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány 

között a műszaki felsőoktatás átvétele és további működtetése tárgyában. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. február 12. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása 

 

 ZMJVK 8/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Család- és 

Gyermekjóléti Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerinti tartalommal 2016. március 1-jei hatállyal elfogadja. 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete 

szerinti tartalommal 2016. március 1-jei hatállyal elfogadja. 



 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2016. február 12. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Gondozási Központ INTERREG pályázatban konzorciumi 

partnerként történő részvétele 

 

 ZMJVK 9/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zalaegerszegi 

Gondozási Központ konzorciumi partnerként történő részvételéhez a 

Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 

(Priority 4) keretében meghirdetett pályázaton. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményt értesítse.  

 

Határidő:  2016. február 5. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése sikeres pályázat esetén előzetes 

kötelezettséget vállal a pályázat megvalósításához szükséges 7.500,- € saját 

forrás fedezetének a 2016. évi költségvetésében a Zalaegerszegi Gondozási 

Központ számára történő biztosítására, valamint a 2016-2019. évi 

költségvetésében utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezésére. 

 

Határidő: a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően a 2016. évi 

költségvetés módosítása, ezt követően az aktuális éves költségvetés 

elfogadása 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítása 

 

 ZMJVK 10/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarországi Református 

Egyházzal létrejött ellátási szerződés módosítását, valamint a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt ellátási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés módosításának, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt ellátási szerződésnek az aláírására.  

Határidő: 2016. február 29.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



Tárgy: Zalaegerszeg Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálata 

 

 ZMJVK 12/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Fenntartható 

Fejlődés Helyi Programjának 2015. évi felülvizsgálatát, továbbá felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon a Program 5 évenkénti felülvizsgálatáról.  

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

 ZMJVK 13/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 11/2015. (II.05.) sz. határozatával elfogadott 

együttműködési megállapodást felülvizsgálta. 

Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Andráshida 0728/39-42 hrsz-ú ingatlanok, valamint Andráshida nyugati részén 

lévő ingatlanok belterületbe vonásához szükséges területfelhasználási célt tartalmazó 

döntés meghozatala, valamint az ingatlanokat érintő belterülethatár módosítása 

  

 ZMJVK 14/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja Zalaegerszeg 

MJV településszerkezeti tervét a belterülethatár módosítása érdekében az 

előterjesztés 3. és 4. számú mellékletei szerint. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

építési szabályzatának megállapításáról szóló 13/2008.(IV.25.) számú 

önkormányzati rendelet 2016. júniusi módosításakor a fenti átvezetések 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2016. július 31. 

 Felelős:     Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonás engedélyezési 

eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban határozza meg: 

- Andráshida 0728/43, 0651/30, 0651/42, 0651/65, 0651/84, 0651/99, 

0651/107 hrsz-ú ingatlanok útépítés céljából, 



- Andráshida 0728/39-0728/42, 0651/33-0651/40, a 0651/43-0651/62, 

0651/64, 0651/66-0651/83, 0651/85-0651/98, 0651/100-0651/103 hrsz- ú 

ingatlanok – belterületi lakóingatlan kialakítása, lakóépület létesítése céljából 

belterületbe kerülnek.  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresések 

függvényében a belterületbe vonási eljárásokat folytassa le. 

 

Határidő:  2019. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Nem lakás célú helyiség kedvezményes bérbeadása (Mozgássérültek Zala 

Megyei Egyesülete) 

 

 ZMJVK 15/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 2016. február 15. 

napjától 2017. február 14. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg, Balatoni u. 

3. szám alatti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 

lévő 36,99 m
2
 alapterületű 2935/A/64 hrsz-ú nem lakás célú bérleményt a 

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.) 

pályáztatás nélkül bérbe vegye kedvezményes bérleti díj fizetése mellett. 

A helyiségek kedvezményes (0,1-es szorzó) bérleti díja, havi 10.154,- Ft + 2.742,-Ft 

(ÁFA) = 12.896,- Ft. 

A bérleti díj mértéke minden évben az infláció mértékével növelten kerül 

megállapításra. 

 

A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg bérlőnek kéthavi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot kell fizetnie, mely jelen esetben 25.792,- Ft. 

 

A helyiségek használatával járó közüzemi és közös költségek 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.  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a 

bérleti szerződés elkészítésére és aláírására. 

 

Határidő:       2016. február 28. 

Felelős:           felkérésre Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezető igazgató 

 

Tárgy: Nem lakás célú helyiség kedvezményes bérbeadása (Zalai 47. Honvédzászlóalj 

Hagyományőrző Egyesület) 

 

 ZMJVK 16/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 2016. február 15. 

napjától 2017. február 14. napjáig terjedő határozott időre, a Zalaegerszeg, Balatoni 



u. 3. szám alatti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 

lévő 23,85 m
2
 alapterületű 2935/A/64 hrsz-ú nem lakás célú bérleményt, a Zalai 47. 

Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 35/a.) 

pályáztatás nélkül bérbe vegye, kedvezményes bérleti díj fizetése mellett. 

A helyiségnek a havi bérleti díja kedvezményes (0,1-es) szorzóval (23,85 m
2
 x 

2.745.-Ft + ÁFA) x 0,1 = 6.547,- Ft +1.768,-Ft (ÁFA) = 8.315,- Ft. 

A bérleti díj mértéke minden évben az infláció mértékével növelten kerül 

megállapításra. 

A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg bérlőnek kéthavi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot kell fizetnie, mely jelen esetben 16.630,- Ft. 

A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költségek 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.  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a 

bérleti szerződés elkészítésére és aláírására. 

 

Határidő:       2016. február 29. 

Felelős:          felkérésre Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője 

 

Tárgy: Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére 

létrehozott Önkormányzati Társulás nem lakás célú helyiségbérlet (Zalaegerszeg, 

Széchenyi tér 4-6.) iránti kérelme 

 

 ZMJVK 17/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. 

szám alatti épület I. emeletén található, 2 db két egymásból nyíló, összesen 4 db, 

55,66 m
2
 alapterületű irodahelyiséget 2016. február 16. napjától 2017. február 15. 

napjáig terjedő határozott időre, pályáztatás nélkül, kedvezményes szorzó (0,1) 

alkalmazásával bérbe adja a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 

szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás részére. 

A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 12.223,- Ft + Áfa/hó.  

A helyiségek használatával járó közüzemi díjak és közös költség megfizetése a 

bérleti díjon felül a bérlőt terheli. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével 

növelten kerül megállapításra.  

A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot köteles fizetni. 

A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú hasznosítás 

esetére a 60 napos felmondási időt. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  2016. február 15. 

Felelős:     Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 



Tárgy: Kertvárosi Művészeti Egyesület kedvezményes bérlet iránti kérelme 

 

 ZMJVK 18/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 

2016. március 1-től 2017. február 28-ig terjedő határozott időre, a Zalaegerszeg, 

Kazinczy tér 11. szám alatti épület első emeletén található 121,2 m
2
-es nagytermet 

bérbe adja a Kertvárosi Művészeti Egyesület részére a Közgyűlés által meghatározott 

kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával heti kétszeri alkalmanként 1,5 órás 

időtartamra (oktatás), illetve havonta egyszer 4 órás időtartamra (táncház). 

A bérlő a programjait minden esetben köteles egyeztetni a termet használó többi 

bérlővel. 

A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege: 1.774,- Ft + ÁFA/hó. A 

bérleti díj minden évben az infláció mértékével megemelkedik. 

A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú 

hasznosítás esetén a megállapodás - 30 napos felmondási idő kikötésével - 

felmondható. 

A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot köteles fizetni. 

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 polgármestert, hogy a Kertvárosi Művészeti Egyesülettel a 

bérleti szerződést írja alá. 

 

Határidő: 2016. március 1. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15464/3 hrsz-ú 

ingatlan értékesítése 

 

 ZMJVK 20/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján építési 

telekként kívánja értékesíteni a zalaegerszegi 15464/3 hrsz-ú, 33 167 m
2
 területű, 

beépítetlen terület megnevezésű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

1/1 arányú tulajdonát képező ingatlant. Az adásvétel tárgyát képező ingatlan induló 

eladási ára 111 772 790 Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 141 951 443,- Ft. 

Az ingatlan értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívást a közgyűlés az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 

pályázati felhívás megjelentetéséről gondoskodjon. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes pályázat esetén az 

adásvételi szerződést aláírja.   

 

Határidő: a pályázat kiírására: 2016. február 10. 

  az adásvételi szerződés megkötésére: 2016. március 26. 



Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról, valamint a 

2016. évi terv meghatározása 

  

 ZMJVK 21/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2016. évben az 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap, az előzetes költségbecslések alapján, az 

alábbiak szerint kerüljön felhasználásra: 

 

1.  Környezettudatos gondolkodás elterjesztése: 800 eFt 

2.  Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása: 1.000 eFt  

3.  Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása: 2.000 eFt  

4.  Zaj- és rezgésvédelem: 800 eFt  

5.  Vízvédelem: 1.700 eFt  

6.  Szennyvíz- és csapadékvíz-rendszerek szétválasztása: 2.000 eFt  

7.  Víztakarékos berendezések beszerzése: 1.000 eFt 

8.  Zöldfelületek fejlesztése: 600 eFt 

9.  Környezetvédelmi Program felülvizsgálata: 1.300 eFt 

10.  Védett természeti értékeket jelölő táblák beszerzése és kihelyezése: 1.500 eFt  

 Összesen: 12.700 eFt 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg 

Környezetvédelmi Alap Felhasználási Tervét, egyúttal felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor az alapban rendelkezésre 

álló maradvánnyal együtt, lehetőség szerint biztosítson 12.700 eFt összegű fedezetet 

a kijelölt projektek megvalósítására. 

 

ZMJV Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Környezetvédelmi Alapban 

szabadon rendelkezésre álló forrásnak a környezetvédelemről szóló 17/2008. sz. 

önkormányzati rendeletben megfogalmazott feladatok ellátására történő 

felhasználásáról döntsön, amennyiben 2016. évben azonnali intézkedést igénylő 

környezet- vagy természetvédelmi feladat merül fel. 

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszegi Rendőrkapitányság tevékenységének elismerése 
  

 ZMJVK 22/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki a 

Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetőjének, a kapitányság személyi állományának 

a város közbiztonsága érdekében tett erőfeszítéseikért, a gyors és hatékony 

fellépésért. 

Az önkormányzat a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság és a város közbiztonságának 

fenntartása és javítása érdekében érintett szervezetek együttműködését 

példaértékűnek értékeli. 



A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy határozatát küldje meg a Zala megyei 

Rendőr-főkapitányság és a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetőjének. 

 

Határidő:  2016. február 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A kötelező betelepítési kvóta elfogadásának elutasítása 

 

 ZMJVK 23/2016. (II.04.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Magyarország Kormánya 

azon törekvését és intézkedését, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg 

az illegális migránsok beáramlását, a kötelező betelepítési kvóta elfogadását, és a 

visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok befogadását. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a kormányt. 

 

Határidő:  2016. február 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (Zárt ülés) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2016. (II.04.) 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 25/2016. (II.04.) sz. határozatával támogatta 

egy kérelmező lakáshoz jutási kérelmét a közgyűlési lakáskeret terhére és 1 évre bérlőnek 

kijelölte. A lakásbérbeadás költségelven történik.  

 

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személyek lakáskérelme (Zárt ülés) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/2016. (II.04.) sz. határozatával 5 

magánszemélyt rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel a közgyűlési lakáskeret 

terhére önkormányzati bérlakásra bérlőnek jelölt ki. 

 

Tárgy: Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése (Zárt ülés) 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 27/2016. (II.04.) sz. határozatával döntött 

címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezéséről. 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 
A közgyűlés 2016. február 4-i ülésén tárgyalt  

tájékoztatók 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződések módosításáról 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepció céljainak 

megvalósításáról 
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