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SZEMÉLYI RÉSZ 

 
 ZMJVK 8/2017. (II.09.) sz. hat. A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és 

Információs Iroda magasabb vezetői 

beosztására kiírt pályázat elbírálása 

 

 

 

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

ZMJVK 3/2017. (II.13.) ÖR. a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 4/2017. (II.13.) ÖR. a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. 

(II.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 



ZMJVK 5/2017. (II.13.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

ZMJVK 6/2016. (II.13.) ÖR. a 2017. évi költségvetésről 

 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
ZMJVK 5/2017. (II.09.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 6/2017. (II.09.) sz. hat. Megállapodás területrész átadás-

átvételéről (közigazgatási határ 

módosítása 

 

ZMJVK 7/2017. (II.09.) sz. hat. A 2017. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

ZMJVK 9/2017. (II.09.) sz. hat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

ZMJVK 10/2017. (II.09.) sz. hat. A polgármester 2017. évi szabadság-

ütemtervének jóváhagyása 

 

ZMJVK 11/2017. (II.09.) sz. hat. A polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítása 

 

ZMJVK 12/2017. (II.09.) sz. hat. Az alpolgármesterek illetményének és 

költségtérítésének megállapítása 

 

ZMJVK 13/2017. (II.09.) sz. hat. Közterületek elnevezése 

 

ZMJVK 14/2017. (II.09.) sz. hat. Alapítványok támogatása 

 

ZMJVK 15/2017. (II.09.) sz. hat. A településrendezési eszközök teljes 

eljárásban történő módosításának 

véleményezési szakaszában beérkezett 

államigazgatási észrevételek elfogadása 

 

ZMJVK 16/2017. (II.09.) sz. hat. Ingatlanterület bérbeadása a Bandi Cica 

Játékpedagógiai Alapítvány óvodája 

részére (Bozsoki utca) 

 



ZMJVK 17/2017. (II.09.) sz. hat. Területbérleti szerződés megkötése a 

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 

Alapítvánnyal az EFOP-4.1.9-16 

kódszámú pályázathoz 

 

ZMJVK 18/2017. (II.09.) sz. hat. A zalaegerszegi 3171/4 hrsz-ú közút 

(Arany Bárány mellett) területrendezése 

 

ZMJVK 19/2017. (II.09.) sz. hat. Nem lakás célú helyiség kedvezményes 

bérbeadása (Kispest u. 11.) 

 

ZMJVK 20/2017. (II.09.) sz. hat. Nemzetőr Egyesületek Országos 

Szövetsége kedvezményes bérlet iránti 

kérelme 

 

ZMJVK 21/2017. (II.09.) sz. hat. Zalaegerszeg Landorhegyi u. 21. szám 

alatti (Keresztury VMK) ingatlanban 

működő postahivatal bérleti szerződése 

 

ZMJVK 22/2017. (II.09.) sz. hat. A Tudományos és Technológiai Parkban 

található zalaegerszegi 15465/12 és 

15465/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 

 

ZMJVK 23/2017. (II.09.) sz. hat. Földhasználati jog biztosítása a NIPÜF 

Zrt. részére a zalaegerszegi 0792/15 hrsz-ú 

ingatlanon Inkubátorház csarnok építése 

céljából 

 

ZMJVK 24/2017. (II.09.) sz. hat. A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence 

nagytérség települési szilárdhulladék 

kezelésének korszerű megoldására 

létrehozott Önkormányzati Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt társulási megállapodásának 

elfogadása 

 

ZMJVK 25/2017. (II.09.) sz. hat. Tulajdonosi hozzájárulás és Nyilatkozat 

jóváhagyása a Zalaegerszeg 4983/22 hrsz 

alatti ingatlanon (8900 Zalaegerszeg, 

Landorhegyi út 35.) a „Területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatási 

feladatok infrastrukturális feltételeinek 

javítása” című EFOP-2.2.4-VEKOP-16 

kódszámú pályázati felhívás keretében 

benyújtandó projekthez 

 



ZMJVK 26/2017. (II.09.) sz. hat. Konzorciumi együttműködési 

megállapodás megkötése az NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-

vel KEHOP támogatási kérelem 

benyújtására 

 

ZMJVK 27/2017. (II.09.) sz. hat. Beszámoló a TOP projektek aktuális 

állásáról 

 

ZMJVK 28/2017. (II.09.) sz. hat. Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 

2016. évi felhasználásáról, valamint a 

2017. évi terv meghatározása 

 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 A közgyűlés 2017. február 9-i ülésén 

tárgyalt tájékoztató 



 

SZEMÉLYI RÉSZ 

 
 

Tárgy: A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda magasabb vezetői 

beosztására kiírt pályázat elbírálása  

 

 ZMJVK 8/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Pereszteginé Szabó Júliát 2017. 

február 16-tól 2021. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a 

Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda magasabb vezetői 

beosztásának ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó 

rendelkezései szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 83.900- Ft-ban, 

magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában állapítja meg. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 

32/2004. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (1) 

bekezdésében és 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés i) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:   

 
1. § 

 

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbiakkal egészül ki:  

[Ennek a kívánalomnak megfelelően Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi 

elismerési formákról rendelkezik:] 

- „Sport mecénása díj“ 

 

2. § 

 

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

„(6) A javaslatot a polgármester a kultúráért felelős bizottság véleményének kikérése után 

terjeszti a közgyűlés elé.” 

 

3. § 

 

Az R. az alábbi 6/A.§-al egészül ki: 

 

      „6/A. § 

 

„SPORT MECÉNÁSA DÍJ” 

 

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Sport mecénása díj”-at adományozhat 

olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki/amely kiemelten támogatja a város 

sportéletében megvalósuló programokat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek.  

 

(2) A díjból évente egy adományozható. 

 

(3) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi 

képzőművész által legfeljebb bruttó 200.000,-Ft értékben készített képzőművészeti alkotás 

illeti meg. 

 

(4) A díjra javaslatot a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a város közigazgatási 

területén működő, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző szervezetek vezetői 

tehetnek. 



 

 

(5) A javaslatot írásos indokolással ellátva, az átadás évének március 15. napjáig kell a 

polgármesterhez  eljuttatni. 

 

(6) A javaslatot a polgármester a sportért felelős bizottság véleményének kikérése után 

terjeszti a közgyűlés elé. 

 

(7) A díjról a közgyűlés minősített többséggel határoz. 

 

(8) A díj minden évben májusban, a Magyar Sport Napjához kötődően kerül átadásra.” 

 

 

4. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

4/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetésről szóló  

2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (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 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„(1)     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi összes bevételét 25.784.051 

  E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 21.399.282 E Ft-ban hagyja 

jóvá, melynek jogcímei: 

        

 Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                3.631.938 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 8.994.635 E Ft 

- közhatalmi  bevételek  5.398.650 E Ft 

- működési bevételek   2.974.747 E Ft 

- felhalmozási bevételek                  129.808 E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök  115.149 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  154.355 E Ft 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)   A 2016. évi összes kiadást 25.784.051 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 25.710.147 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

  

        Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         3.544.515 E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó         1.020.496 E Ft 

- dologi kiadások         5.829.912 E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai            193.946 E Ft 

- egyéb működési célú kiadások         1.918.877 E Ft   

                ebből: működési célú tartalék            273.419 E Ft 

- beruházási kiadások       10.628.600 E Ft 

- felújítási kiadások         2.094.343 E Ft 

             ebből: tartalék                1.404 E Ft 

- egyéb felhalmozási célú kiadások            479.458 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 4.310.865 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 890.979 

E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 3.419.886 E Ft-ban állapítja meg.  

 

 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek  maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                963.550 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                        2.103.898 E Ft   

Betétek megszüntetése  felhalmozási célra:                               284.541 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

Felhalmozási célú hitel felvétele                                              1.032.780 E Ft                           

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     4.384.769 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” 
 

 

2. §    Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 

4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete lép. 

 

 

3. §  (1) Jelen rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti. 

         (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2016. költségvetési év vonatkozásában kell 

alkalmazni. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2016. utólagos módosítás” xls. dokumentumban találhatóak 

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/28411/2016_utolagos_modositas.xls


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

5/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. §-ában, 39. § (3) 

bekezdésében, 41. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 44-45. §-ában, 46. § (3) 

bekezdésében, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § 

(1) bekezdés n) pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában, 59. § (2) bekezdésében, 62. § (1) 

bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 

120. § (1) bekezdés d) pontjában, 143. § (4) bekezdés f) pontjában, a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 33. §-ában, 34. § (1) bekezdés c) pontjában, 34. § (2) 

bekezdésében, 92. §-ában, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 39. § (2) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(2) A közgyűlés az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, 

valamint a tanácsnoknak megbízatása idejére havi tiszteletdíjat állapít meg. Az önkormányzati 

képviselő havi tiszteletdíja 60.000,- Ft, a bizottsági tag önkormányzati képviselő havi 

tiszteletdíja 180.000,- Ft, a bizottsági elnök és a tanácsnok havi tiszteletdíja 210.000,- Ft.” 

 

 

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

hatályát veszti. Rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetésről 

 

 

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

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. 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 2017. évi összes bevételét 

24.722.588 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 14.805.167 E Ft-ban 

hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről         2.772.681 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   3.215.949 E Ft 

- közhatalmi bevételek  5.433.000 E Ft 

- működési bevételek   2.890.572 E Ft 

- felhalmozási bevételek           311.665 E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök   81.100 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  100.200 E Ft 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)   A 2017. évi összes kiadást 24.722.588 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 24.648.366 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         3.503.568 E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            854.825 E Ft 

- dologi kiadások         5.358.712 E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai            130.783 E Ft 

- egyéb működési célú kiadások         2.045.763 E Ft   

                ebből: működési célú tartalék             327.040 E Ft 

- beruházási kiadások        10.133.605 E Ft 

- felújítási kiadások          2.233.667 E Ft 

             ebből: tartalék               10.000 E Ft 

- egyéb felhalmozási célú kiadások             387.443 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 9.843.199 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.402.582 

E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 8.440.617 E Ft-ban állapítja meg.  

 

 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             1.475.604 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                        7.317.267 E Ft   

Betétek megszüntetése felhalmozási célra:                                100.000 E Ft 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

Felhalmozási célú hitel felvétele                                             1.024.550 E Ft 

                                    Finanszírozási bevételek összesen:    9.917.421 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                           73.022 E Ft 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):      1.200 E Ft                      

                                          Finanszírozási kiadás összesen:            74.222 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 2017. 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: 

                        -  augusztus 20-i falumúzeumi rendezvények 

                        -  művészeti ösztöndíjak 

                        -  Egerszeg Búcsú 

                        -  Fazekas-keramikus találkozó 

                        -  önálló kulturális egyesületek, együttesek 

                        -  peremkerületek támogatása  

                        -  felsőoktatási ösztöndíj 

                        -  saját fenntartású, illetve működtetésű intézmények karbantartása 

                        -  intézmények és civil szervezetek 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: 

-  egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete 

 

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 a 

költségvetési szerv vezetője az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. 

rendeletben meghatározott behajthatatlan követelések törlését saját hatáskörben 

engedélyezheti. Minden más egyedi esetben követelés csak a közgyűlés 

hozzájárulásával törölhető. 

 

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei, 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 2017. 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 2017. évi költségvetési 

rendelet 5.a melléklete szerint  2017. évre vonatkozóan 

 - a ZALAVÍZ Zrt. az önkormányzati kötelezettségekre figyelemmel  80,2 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 létszámát 1.091,5 főben, a 10. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

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

hagyja jóvá. 

 

(3)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2017. évre megállapított összege 

44.500,- Ft. 

 

(4)   A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2017. évre megállapított mértéke 

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

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

 

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

létszámon felül közfoglalkoztatotti létszámot nem terveznek. 
            
 

6. § A közgyűlés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 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)  A közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei 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 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosítását – 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 2017. költségvetési 

év során kell alkalmazni. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 
Az előterjesztéshez kapcsoló mellékletek a 2017.KÖLTSÉGVETÉS. xls dokumentumban találhatók 

 

 

 

 

 

 

http://www.zalaegerszeg.hu/dokumentum/28412/2017_KOLTSEGVETES.xls


A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

 

 ZMJVK 5/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

1.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

156/2015. (IX.17.), 171/2015. (IX.17.), 192/2015/2. (XI.19.), 197/2015. 

(XI.19.), 228/2015. (XII.17.), 240/2015. (XII.17.), 19/2016. (II.4.), 

32/2016/1.2,III. 3.), 48/2016. (IV.14.), 49/2016/1. (IV.14.), 54/2016/4. 

(IV.14.), 64/2016/3. (IV.14.), 70/2016/2. (IV.22.), 95/2016. (V.12.), 

110/2016/2. (VI.16.), 138/2016. (VII.14.), 147/2016/2. (VIII.26.), 153/2016. 

(IX.15.), 163/2016/2. (IX.15.), 184/2016/2. (X.20.), 193/2016/I. (XI.24.), 

196/2016/4.,5.,6.,11.,12. (XI.24.), 211/2016/1. (XI.24.), 212/2016. (XI.24.), 

213/2016. (XI.24.), 214/2016. (XI.24.), 218/2016. (XI.24.), 219/2016. (XI.24.), 

220/2016. (XII.5.), 221/2016/1. (XII.5.), 223/2016. (XII.15.), 225/2016. 

(XII.15.), 226/2016. (XII.15.), 229/2016. (XII.15.), 230/2016. (XII.15.), 

231/2016. (XII.15.), 232/2016. (XII.15.), 233/2016. (XII.15.), 234/2016. 

(XII.15.), 235/2016. (XII.15.), 236/2016/2. (XII.15.), 237/2016. (XII.15.), 

238/2016/2. (XII.15.), 239/2016/2.,3.,4. (XII.15.), 240/2016/2. (XII.15.), 

242/2016/2. (XII.15.), 243/2016/2. (XII.15.), 244/2016./2. (XII.15.), 

245/2016/2. (XII.15.), 246/2016/2. (XII.15.), 248/2016. (XII.15.), 249/2016. 

(XII.15.), 250/2016. (XII.15.), 251/2016/1.2,2.1,2.2. (XII.15.), 

252/2016/1.,2.,3.,4. (XII.15.), 254/2016. (XII.15.), 255/2016. (XII.15.), 

256/2016. (XII.15.), 257/2016. (XII.15.), 258/2016. (XII.15.), 259/2016. 

(XII.15.), 260/2016. (XII.15.), 261/2016. (XII.15.), 262/2016. (XII.15.), 

3/2017. (I.20.), 4/2017/1.,2.,3. (I.20.) számú lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

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

közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 50/2009. (III.12.) sz. 

közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. 

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

határozatot 3. pontját hatályon kívül helyezi. 

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

közgyűlési határozat II. pontját hatályon kívül helyezi. 

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

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

re módosítja.  

7.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 206/2013. (XI.21.) sz. 

közgyűlési határozatot 6. pontját hatályon kívül helyezi. 

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

határozatot hatályon kívül helyezi. 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2014. (II.6.) sz. közgyűlési 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

10.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 51/2015. (III.5.) sz. közgyűlési 

határozatot hatályon kívül helyezi. 



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

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét vagyonkezelési szerződés 

aláírására vonatkozóan 2017. december 31-re módosítja.  

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

közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. 

13.  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 2017. július 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..” 

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

közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra 

módosítja. 

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

közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. 

16.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2016. (II.4.) sz. közgyűlési 

határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2017. március 31-re 

módosítja.  

17.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2016. (IV.14.) sz. 

közgyűlési határozat I. pontjának végrehajtási határidejét 2017. szeptember 

30-ra módosítja.  

18.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 93/2016. (V.12.) sz. közgyűlési 

határozat I. pontjának végrehajtási határidejét 2017. december 31-re 

módosítja. 

19.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 184/2016. (X.20.) sz. 

közgyűlési határozat 5. pontjának végrehajtási határidejét ZÉSZ soron 

következő módosítására módosítja. 

20.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 208/2016. (XI.24.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2017. október 30-

ra módosítja. 

21.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 228/2016. (XII.15.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2017. június 15-re módosítja. 

 
 

Tárgy: Megállapodás területrész átadás-átvételéről (közigazgatási határ módosítása)  
 

 ZMJVK 6/2017. (II.09.) sz. határozata 
 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Bocfölde 060 hrsz-ú, 

szántó művelési ágú, 5 ha 6372 m
2
 területű külterületi, nem lakott ingatlannak 

Bocfölde Község Önkormányzatától történő átvételével és Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez csatolásával. 

 

 Határidő:  2017. február 9. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bocfölde 060 hrsz-ú, szántó 

művelési ágú, 5 ha 6372 m
2
 területű külterületi, nem lakott ingatlan Bocfölde 



Község Önkormányzata által Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

részére történő átadására, a közigazgatási határvonal módosítására vonatkozó 

megállapodást az Előkészítő Bizottság javaslata alapján az előterjesztés 3. 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 Határidő: 2017. február 25. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

ingatlan átadására és a közigazgatási határvonal módosítására vonatkozó 

megállapodás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedéseket 

tegye meg.   

  

 Határidő:  a megállapodás aláírását követő 5. nap 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

Tárgy: A 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

 

 ZMJVK 7/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

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

várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer forintban 

Megnevezés 
Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

      
 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi és települési adók  01 5.168.500 5.200.000 5.250.000 5.300.000 

 Tulajdonosi bevételek   02 190.888 200.000 200.000 200.000 

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 8.500 8.500 8.500 8.500 

 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 

eszközök értékesítése 
 04 311.665 300.000 300.000 300.000 

 Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
 05     

 Privatizációból származó bevételek  06     

 Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 
 07     

 Saját bevételek (01+... +07)  08 5.679.553 5.708.500 5.758.500 5.808.500 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2.839.777 2.854.250 2.879.250 2.904.250 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (11+...+18) 
 10 25.004 42.989 86.717 85.926 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 25.004 42.989 86.717 85.926 

 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  16     



kötelezettsége 

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
17     

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
 18     

 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

 19     

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20     

 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 25.004 42.989 86.717 85.926 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 
 29 2.814.773 2.811.261 2.792.533 2.818.324 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 225/2016. (XII.15.) sz. 

határozatát módosítja és a közétkeztetés rezsiköltségét 2017. január 1. naptól 

kezdődően az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Megnevezés 
Nettó rezsiköltség 

Ft/adag/étkezés 

Bölcsődei felnőtt ebéd 155 

Óvodai napközi otthon  

(tízórai, ebéd, uzsonna) 
248 

Általános iskolai napközi otthon 

(tízórai, ebéd, uzsonna) 

 

348 

Óvodai felnőtt ebéd 155 

Általános iskolai ebéd 219 

Általános iskolai felnőtt ebéd 155 

Középiskolai kollégium (reggeli, 

ebéd, vacsora) 
578 

Középiskolai ebéd 266 

Középiskolai felnőtt ebéd 155 

 



  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézményt 

  tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

(továbbiakban: SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2017. 

február 15-i hatállyal: 

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

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(7) A hivatal létszámát a közgyűlés az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetési rendeletében határozza meg, 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: 2017. február 28. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 
 

 
Tárgy: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata  

 

 ZMJVK 9/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 13/2016. (II.04.) sz. határozatával elfogadott 

együttműködési megállapodást felülvizsgálta. 

Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyása  

 

 ZMJVK 10/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Balaicz Zoltán polgármester 2017. évi 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 



2017. január 27-31 3 nap 

2017. február 15-17. 3 nap 

2017. március 1-6: 4 nap 

2017. március 16-17. 2 nap 

2017. március 30-31: 2 nap 

2017. május 02-05. 4 nap 

2017. június 6-9: 4 nap 

2016. július 10 – augusztus 11:  25 nap 

2016. december 20-31. 6 nap 

Összesen: 53 nap 

 

A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  

 

 ZMJVK 11/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Balaicz Zoltán polgármester 

illetményét 2017. január 01. napjától havi bruttó 997.170.- Ft-ban állapítja 

meg. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Balaicz Zoltán polgármester 

részére 2017. január 01. napjától havi 149.576.- Ft költségtérítést állapít meg. 

A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2017. február 28. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása  

 

 ZMJVK 12/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

1. /a. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Gecse Péter, a közgyűlés 

tagjai közül választott főállású alpolgármester illetményét 2017. január 

01. napjától havi bruttó 850.000.-Ft-ban állapítja meg. 



 /b. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Gecse Péter, a közgyűlés 

tagjai közül választott főállású alpolgármester költségtérítését 2017. 

január 01. napjától havi 127.500.- Ft-ban állapítja meg. 

 

2. /a.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Vadvári Tibor, nem a 

közgyűlés tagjai közül választott főállású alpolgármester illetményét 

2017. január 01. napjától havi bruttó 800.000.- Ft-ban állapítja meg. 

 /b. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Vadvári Tibor, nem a 

közgyűlés tagjai közül választott főállású alpolgármester költségtérítését 

2017. január 01. napjától havi 120.000.- Ft-ban állapítja meg. 

 

3. /a.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Tolvaj Márta, nem a 

közgyűlés tagjai közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester 

illetményét 2017. január 01. napjától havi bruttó 440.000.- Ft-ban 

állapítja meg. 

 /b. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Tolvaj Márta, nem a 

közgyűlés tagjai közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester 

költségtérítését 2017. január 01 napjától havi 66.000.- Ft-ban állapítja 

meg. 

 

A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Közterületek elnevezése  

 

 ZMJVK 13/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Botfa 

településrészen található 01071 hrsz-ú kivett közútnak Gesztenyési utca 

elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2017. február 9. 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Botfa 

településrészen található 28889 hrsz-ú kivett közútnak Alsó-Avashegyi utca 

elnevezést adja. 

  Az elnevezés időpontja: 2017. február 9. 

 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közutak elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. február 20. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 



Tárgy: Alapítványok támogatása  

 

 ZMJVK 14/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatainak 

megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a polgármesteri 

rendelkezésű keret terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Cél 
Támogatás 

összege 

1. Göcsej Természetvédelmi Alapítvány konferencia szervezése 50.000 Ft 

2. „Kéz a Kézben Gyermekeinkért” Alapítvány eszközbeszerzés 50.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A településrendezési eszközök teljes eljárásban történő módosításának 

véleményezési szakaszában beérkezett államigazgatási észrevételek elfogadása  

 

 ZMJVK 15/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

I. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az építési szabályzat 

módosításának véleményezési szakaszában beérkezett, jelen előterjesztés 

3. számú mellékletében szereplő véleményeket, javaslatokat, illetve 

véleményeltéréseket megismerte és elfogadja. 

 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az építési szabályzat 

módosításának véleményezési szakaszában beérkezett, jelen előterjesztés 

4. számú mellékletében szereplő javaslatokat, véleményeltéréseket 

megismerte és tervezői indokok alapján nem fogadja el. 

  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszköz 

végleges tervezetét a véleményezési eljárás lezárulta után küldje meg 

végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek, majd 

jóváhagyásra terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2017. március 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési eszköz 

soron következő módosítása során a Zalaegerszeg 3688 hrsz-ú ingatlant érintő 

útszabályozás törlésével egyetért. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosítás 

előkészítése során a határozatot vegye figyelembe, végül az így kidolgozott 

terveket jóváhagyásra terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2017. december 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



Tárgy: Ingatlanterület bérbeadása a Bandi Cica Játékpedagógiai Alapítvány óvodája 

részére (Bozsoki utca)  

 

 ZMJVK 16/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 

bérbe adja a Bandi Cica Játékpedagógiai Alapítvány részére 2017. február 15-től 

határozatlan időtartamra az Inform-Geo 2001. Kft. által az E/1/2017. munkaszámú 

földrészletek használati megosztásáról készített változási vázrajzon szereplő alábbi 

ingatlanrészeket 50 %-os bérleti díj mérsékléssel kert és zöld park (udvar) céljára:  

 

Hrsz. Művelési ág 
Bérelt terület  

(m
2
) 

Havi nettó bérleti díj  

50 %-os mérsékléssel 

(Ft) 

5638 kivett tanácsház 493 8217 

5635/4 kivett közút 223 3717 

5635/9 kivett beépítetlen terület 334 5456 

5635/3 kivett beépítetlen terület 82 2733 

 Összesen   1132 20123 

 

A szerződés megkötésekor érvényes havi bérleti díj összege összesen: 20.123 Ft + 

ÁFA.  

A bérleti díj minden évben az infláció mértékével megemelkedik. 

 

A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot köteles fizetni.  

A bérbeadó jogosult a bérlemény tervezett más célú hasznosítása, értékesítése esetén 

a bérleti szerződést legalább 6 hónappal megelőzően közölt, a nevelési év/tanév 

végére szóló felmondással megszüntetni.  

A bérlő a bérleti szerződést 60 napos felmondási idővel mondhatja fel. 

Megszűnik a bérleti szerződés, amennyiben a bérlő köznevelési feladat ellátására 

való jogosultsága megszűnik. 

Az Alapítvány szerződésben foglalt kötelezettségei: 

- 5 évente az Alapítvány köteles a köznevelési tevékenységéről beszámolni az 

Önkormányzat részére. 

-  Minden év június 30-ig köteles a pénzügyi beszámolóját, továbbá az alapító 

okirat módosítása esetén a módosított alapító okiratot az Önkormányzat 

számára benyújtani. 

- Amennyiben az Alapítvány köznevelési tevékenysége megszűnik, azt köteles 

15 napon belül az Önkormányzat részére bejelenteni.  

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bandi Cica Játékpedagógiai 

Alapítvánnyal a bérleti szerződést aláírja.  

 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



 

Tárgy: Területbérleti szerződés megkötése a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 

Alapítvánnyal az EFOP-4.1.9-16 kódszámú pályázathoz  

 

 ZMJVK 17/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül bérbe adja a tulajdonát képező zalaegerszegi 6555/1 hrsz-ú, kivett 

múzeum művelési ágú, 63642 m
2
 nagyságú ingatlan mintegy 360 m2 nagyságú 

területét (Csarnok-1 épület alatti földterület)  a Magyar Olaj- és Gázipari 

Múzeum Alapítvány részére az EFOP-4.1.9-16 kódszámú „A múzeumi és 

levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című 

sikeres pályázat elnyerése érdekében az alábbi feltételekkel: 

- időtartam: a projekt benyújtásától számított 12 év, 

- bérleti díj: 10.800 Ft + ÁFA/ év, mely évente egy összegben fizetendő, 

- a bérleti díj minden évben az infláció mértékével megemelkedik, 

- az óvadék összege bruttó 2 évi bérleti díj, azaz 21.600 Ft + ÁFA, 

- sikertelen pályázat a bérleti szerződés megszűnését vonja maga után. 

 

A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról 

szóló törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat 

alapján kötött szerződés semmis. 

 

Az Alapítvány szerződésben foglalt kötelezettségei: 

Az Alapítvány köteles a bérleti időszak fennállása alatt az Önkormányzat 

számára benyújtani: 

- A pályázat kiírója számára beadandó időszaki projekt fenntartási jelentéseket. 

- Minden év június 30-ig a pénzügyi beszámolóját, továbbá az alapító okirat 

módosítása esetén a módosított alapító okiratot. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Olaj- és Gázipari 

Múzeum Alapítvánnyal a bérleti szerződést aláírja, valamint a tulajdonosi 

nyilatkozatot kiadja azt követően, hogy az Alapítvány EFOP-4.1.9-16 

kódszámú „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztései” című pályázatával érintett Csarnok-1 épületre 

vonatkozóan hitelt érdemlő módon igazolta a tulajdonjogát. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. A közgyűlés szükségesnek tartja a zalaegerszegi 6555/1 hrsz-ú kivett múzeum 

művelési ágú, 63642 m
2
 nagyságú ingatlan megosztását a Göcseji 

Falumúzeumban induló fejlesztésre vonatkozó előírások és az ingatlan déli 

oldalán tervezett kerékpárútra figyelemmel. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



Tárgy: A zalaegerszegi 3171/4 hrsz-ú közút (Arany Bárány mellett) területrendezése  

 

 ZMJVK 18/2017. (II.09.) sz. határozata 

 
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzat 

tulajdonában álló 3171/4 hrsz.-ú közút megnevezésű, 519 m
2
 nagyságú 

ingatlanból az InformGeo 2001 Kft. által 8-37/2016 munkaszámon készített 
vázrajz alapján létrejött 3171/8 hrsz.-ú, 316 m

2
 területű, közforgalom elől el 

nem zárt magánút megnevezésű ingatlan forgalomképessé válásával. 
 
2. A közgyűlés előírja, hogy a 3171/8 hrsz.-ú közforgalom elől el nem zárt 

magánút a Kazinczy tér és Iskolaköz közötti gyalogos átjárhatóság biztosítása 
céljából csak a 3588/1 hrsz-ú és a 3171/7 hrsz.-ú kivett közút ingatlanok javára 
szóló telki szolgalmi jog (átjárási) létesítésével értékesíthető. 

 
Határidő: forgalomképessé nyilvánítás: 2017.02.28 

  szolgalmi jog létesítés: adásvétellel egyidejűleg 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Nem lakás célú helyiség kedvezményes bérbeadása (Kispest u. 11.)  

 

 ZMJVK 19/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 2017. február 15. 

napjától 2018. február 14. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg, Kispest u. 

11. szám alatti 79 m2 alapterületű 4983/21/A/3hrsz- ú nem lakás célú helyiséget a 

Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 

21.) pályáztatás nélkül bérbe vegye kedvezményes bérleti díj fizetése mellett. 

A helyiség kedvezményes (0,1-es szorzó) bérleti díja, havi 11.060,- Ft + ÁFA. 

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, melynek összege 28.092,- Ft. 

A helyiség használatával járó közüzemi költségek megfizetése a bérleti díjon felül a 

bérlőt terhelik. 

 

A közgyűlés felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés elkészítésére és 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: felkérésre Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője 

 

 

Tárgy: Nemzetőr Egyesületek Országos Szövetsége kedvezményes bérlet iránti kérelme  

 

 ZMJVK 20/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 2017. február 15. 

napjától 2018. február 14. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg, Kazinczy 

tér 11. szám alatti épület II. emeletén található egymásba nyíló összesen 52,02 m
2
 



alapterületű irodahelyiségeket a Nemzetőr Egyesületek Országos Szövetsége 

pályáztatás nélkül bérbe vegye kedvezményes bérleti díj fizetése mellett. 

A helyiségek kedvezményes (0,1-es szorzó) bérleti díja, havi 9.140,- Ft+ÁFA. 

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 23.216,- 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 Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti 

szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. február 20. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Landorhegyi u. 21. szám alatti (Keresztury VMK) ingatlanban 

működő postahivatal bérleti szerződése  

 

 ZMJVK 21/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. 

2017. február 1. napjától határozatlan időre a Zalaegerszeg, 4986/46 hrsz.-ú, 

természetben a Landorhegyi u. 21. szám alatt található kivett kultúrház, postahivatal, 

vendéglő és garázs megnevezésű ingatlan postahivatal céljára kialakított 164 m
2–

es 

részterületét pályázati eljárás lefolytatása nélkül bérbe vegye. 
 

A közgyűlés óvadékfizetési kötelezettséget nem köt ki.  
 

A bérbeadó jogosult a bérleti szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül 

felmondani. A bérlő a bérleti szerződést ugyancsak 90 napos felmondási idővel 

indokolás nélkül mondhatja fel. 

A helyiségek bérleti díját a közgyűlés havi 1.951,-Ft/m
2
/hó+ÁFA összesen 319.964,-

Ft/hó + ÁFA összegben határozza meg. 

A bérleti díj mértéke minden évben az infláció mértékével növelten kerül 

megállapításra. 

 

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 Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti 

szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15465/12 és 

15465/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítése  

 

 ZMJVK 22/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése munkahelyteremtő beruházás céljára 

nyilvános pályázat útján építési telekként kívánja értékesíteni a zalaegerszegi 

15465/12 és 15465/14 hrsz-ú, mindösszesen 9.993 m
2
 területű, beépítetlen terület 

megnevezésű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú 

tulajdonát képező ingatlanokat azzal, hogy az ingatlanok csak együtt vásárolhatóak 

meg.  

Az adásvétel tárgyát képező ingatlanok induló eladási ára 34.975.500,- Ft+ÁFA, 

azaz bruttó 44.418.885,- Ft 

Az ingatlanok együttes értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívást a 

közgyűlés az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

pályázati felhívás megjelentetéséről, valamint a beérkezett érvényes ajánlatok 

közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a pályázat kiírására: legkésőbb 2017. február 15. 

  az érvényes ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2017. március 9.  

Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

 

Tárgy: Földhasználati jog biztosítása a NIPÜF Zrt. részére a zalaegerszegi 0792/15 

hrsz-ú ingatlanon Inkubátorház csarnok építése céljából 

 

 ZMJVK 23/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a NIPÜF Nemzeti 

Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. a zalaegerszegi 0792/15 hrsz-ú, kivett 

inkubátorház és beépített terület és udvar megnevezésű, Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlanon az Inkubátorház 

bővítéseként egy mintegy 1774 m
2
 területű ipari csarnokot építsen saját 

beruházásában azzal, hogy az épület tulajdonjoga a NIPÜF Zrt-t illeti.  

A közgyűlés hozzájárul, hogy a NIPÜF Zrt. az ipari csarnok felépítését követően az 

épületet az ingatlan-nyilvántartásban saját tulajdonaként feltüntesse.  

A közgyűlés hozzájárul, hogy a NIPÜF Zrt. az épület létesítéséig, valamint az épület 

létrejöttét követően az épület fennállásáig az épület által elfoglalt mintegy 1774 m
2
 

nagyságú területrészre földhasználati jogot jegyeztessen fel, illetve jegyeztessen be 

az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen földhasználati jogánál fogva az épület felépítéséhez 

és az épület rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben jogosult a 

földterület egyéb részeinek használatára. 



A közgyűlés a földhasználati jog ellenértékét 1.552.250,- Ft+ÁFA összegben 

határozza meg, melyet a NIPÜF Zrt. a szerződés aláírását követő 15 napon belül 

köteles megfizetni az önkormányzatnak.         

 

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

fentiekről a NIPÜF Zrt-t tájékoztassa.  

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósulása érdekében 

szükséges nyilatkozatok, megállapodások, valamint a földhasználati jog 

biztosításához szükséges szerződés aláírására.   

  

Határidő:  2017. február 28.  

Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

           Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladék 

kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadása  

 

 ZMJVK 24/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-Balaton és Zala Folyó 

Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 

Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALISPA 

Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  
 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét 

tájékoztassa, és felhatalmazza a Társulási Megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás és Nyilatkozat jóváhagyása a Zalaegerszeg 4983/22 

hrsz alatti ingatlanon (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.) a „Területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása” 

című EFOP-2.2.4-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás keretében benyújtandó 

projekthez  

 

 ZMJVK 25/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a polgármester által, az 

önkormányzat 9456/10000 arányú tulajdonát képező, Zalaegerszeg, 4983/22 hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlan (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.) korszerűsítése 

érdekében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi 

u. 49.) részére az EFOP-2.2.4-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra pályázat 

benyújtásához a 2017. január 20. napján kiadott tulajdonosi hozzájárulást és 

nyilatkozatot.  

 



Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről szóló határozatot küldje meg a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója részére. 

 

Határidő:  2017. február 20. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése az NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel KEHOP támogatási kérelem benyújtására  

 

 ZMJVK 26/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat tartalmát, mely 

alapján a „Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-

javítása és vízellátásának fejlesztése (Teskánd, Zalaszentiván, Alibánfa és 

Pethőhenye Ivóvízminőség-javító Programja)” projekt a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei között 

szerepel. 

 A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 

alapján a projekt indikatív támogatási kerete 3,22 nettó Mrd Ft, a 

Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő 0,49 

nettó Mrd Ft. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a konzorciumi 

együttműködési megállapodást támogatási kérelem benyújtására az 

előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal. 

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési 

megállapodás aláírására és a KEHOP 2.1.3. pályázattal kapcsolatos 

nyilatkozatok és egyéb támogatási kérelem benyújtásához szükséges 

dokumentumok aláírására, valamint a közbeszerzési eljárások során a 

szükséges ajánlatkérői döntések meghozatalára. 

 

Határidő: Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására: 2017.03.01. 

 Pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok illetve azzal kapcsolatos 

 egyéb dokumentumok aláírása: 2019.05.31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

2. ZMJV Önkormányzata a projekt beruházásához szükséges önerő biztosításához 

szükséges forrással nem rendelkezik, ezért a Magyarországi központi 

költségvetéséből nyújtandó támogatásra igény benyújtása szükséges. 

 

Határidő: 2017.03.01. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

 



Tárgy: Beszámoló a TOP projektek aktuális állásáról  

 

 ZMJVK 27/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

A TOP projektek támogatási szerződésnek megfelelő megvalósítása érdekében 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

TOP felhívásokban, szakmai útmutatókban és a vonatkozó jogszabályokban előírt – 

pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó – partnerségi és együttműködési 

megállapodásokat, valamint egyéb dokumentumokat aláírja, továbbá a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról, valamint a 

2017. évi terv meghatározása  

 

 ZMJVK 28/2017. (II.09.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy 2017-ben az 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap, az előzetes költségbecslések alapján, az 

alábbiak szerint kerüljön felhasználásra: 

1. Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése 600 eFt 

2. Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása 1.200 eFt 

3. Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása 2.000 eFt 

4. Zaj- és rezgésvédelem 1.000 eFt 

5. Vízvédelem 3.600 eFt 

6. Víztakarékos berendezések beszerzése 800 eFt 

7. Zöldfelületek fejlesztése 1.000 eFt 

8. Zalaegerszeg természeti értékeit bemutató kiadvány elkészítése 1.200 eFt 

 Összesen: 11.400 eFt 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg 

Környezetvédelmi Alap Felhasználási Tervét, egyúttal felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésekor az Alapban rendelkezésre 

álló maradvánnyal együtt, lehetőség szerint biztosítson 11.400 eFt összegű fedezetet 

a kijelölt projektek megvalósítására.  

 

ZMJV Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezetvédelmi 

Alapban szabadon rendelkezésre álló forrásnak – ZMJVK a környezetvédelemről 

szóló 17/2008. (IV.25.) sz. önkormányzati rendeletben megfogalmazott feladatok 

ellátására történő - felhasználásáról döntsön, amennyiben a 2017. évben azonnali 

intézkedést igénylő környezet- vagy természetvédelmi feladat merül fel. 

 

Határidő: 2018. január 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  

 

 



 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 
 

A közgyűlés 2017. február 9-i ülésén 

tárgyalt tájékoztató 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciója céljainak 

megvalósításáról 
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