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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2017. október 19-i ülésén
tárgyalt tájékoztatók
„Lakhatásért” Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: A „Lakhatásért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
ZMJVK 189/2017. (X.19.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szakács Csabának (8900
Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u. 10. IV. em. 3.) – lemondására tekintettel –
megüresedett helyére a „Lakhatásért” Közalapítvány Kuratóriumába határozott
időre, a következő önkormányzati választást követő év február 28. napjáig
Takáts György Pált (8900 Zalaegerszeg, Platán sor 25. II/17.) választja meg.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Chománé Katona Erzsébetnek
(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 22/A. C lh. 2/6.) – lemondására tekintettel
– megüresedett helyére a „Lakhatásért” Közalapítvány Kuratóriumába
határozott időre, a következő önkormányzati választást követő év február 28.
napjáig Lórántné Kemes Csillát (8900 Zalaegerszeg, Petőfi köz 1/A.) választja
meg

3.

Az alapító okirat 11.) pontjában
„A Kuratórium elnöke:
Szakács Csaba Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u. 10. IV. em. 3.” szövegrész helyébe
„A Kuratórium elnöke:
Takáts György Pál Zalaegerszeg, Platán sor 25. II/17.” szövegrész lép.

4.

Az alapító okirat 11.) pontjában „A Kuratórium tagjai” részben a „Chománé
Katona Erzsébet Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 22/A. C lh. 2/6.” szövegrész
helyébe a „Lórántné Kemes Csilla Zalaegerszeg, Petőfi köz 1/A.” szövegrész
lép.

5.

Az alapító okirat 13.) b) pontjában
„b) A Közalapítvány bankszámlája felett Szakács Csaba, a Kuratórium
elnöke és Sümegi László, a Kuratórium elnökhelyettese és Dr. Tőke
Alajos kuratóriumi tag jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy
aláírása szükséges.” szövegrész helyébe
„b) A Közalapítvány bankszámlája felett Takáts György Pál, a Kuratórium
elnöke és Sümegi László, a Kuratórium elnökhelyettese és Dr. Tőke
Alajos kuratóriumi tag jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy
aláírása szükséges.” szövegrész lép.

6.

Az alapító okirat módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban
maradnak.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá és a
Zalaegerszegi Törvényszékhez a nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2017. október 20.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
27/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete
a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és
(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2)
bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. §
(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (6)
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében,
84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lr.) 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
[(1) Költségelven történő lakásbérbeadására az a személy nyújthat be pályázatot, aki]
„a)
az (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel a csatolt jövedelem- és
vagyonnyilatkozat alapján a 10. § (3) bekezdése szerint nem minősül szociálisan
rászoruló személynek,”
(2) A Lr. 13. §-a az alábbi (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Költségelven történő lakásbérbeadásra pályázhat olyan személy is, aki a 10. § (3)
bekezdése alapján szociálisan rászoruló személynek minősül, de az 5. § (5)
bekezdésében meghatározott fizetőképességgel rendelkezik.”
2. § (1) A Lr. 25. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A licitálás a legmagasabb ajánlati adományösszegre történik. A liciten részt venni
200.000,- Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet, melynek átutalását vagy
befizetését a licit megkezdése előtt a helyszínen igazolni szükséges. A licitálás induló
összege 2 millió Ft. A licitálás során a licitküszöb összege 100 ezer Ft. A licitálásos
pályázati tárgyaláson nem vehet részt, aki a jogosultsági feltételeknek nem felel meg, a
bánatpénzt a licit napjáig nem fizette meg vagy annak megfizetését nem igazolja.”
(2) A Lr. 25. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Ha a kijelölt bérlő a (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget
vagy visszalép, a lakásügyekért felelős szakbizottság a licit eredménye alapján
megállapított sorrendben következő pályázót jelöli helyette bérlőnek.”

(3) A Lr. 25. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A befizetett bánatpénz összege a fizetendő adomány összegébe beszámításra kerül.
Amennyiben a kijelölt bérlő visszalép, határidőre nem teljesíti az adomány befizetését
vagy a bérleti szerződés megkötését, úgy az általa befizetett bánatpénzt elveszti, kivéve,
ha a visszalépés a kijelölt bérlőnek nem felróható okból történt, illetve az adomány
határidőben történő befizetése, vagy a bérleti szerződés megkötése a kijelölt bérlőnek
nem felróható okból hiúsult meg. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz a
bérlőkijelölésről szóló bizottsági döntést követő 30 napon belül kamatmentesen
visszafizetésre kerül. A bánatpénz kamatmentesen visszajár a pályázati kiírás
visszavonásától,
az
ajánlatok
érvénytelenségének
vagy
a
pályázat
eredménytelenségének megállapításától számított 30 napon belül.”
3. § Jelen 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
28/2017. (X.27.) 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 35. § (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„35. § (1) Helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet, mely esetben a
közgyűlés köteles elrendelni a helyi népszavazást.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 187/2017. (X.19.) sz. határozata
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését az
54/2017/1. (IV.13.), 99/2017/1. (V.18.), 100/2017/1. (V.18.), 111/2017.
(VI.15.), 128/2017. (VI.15.), 131/2017. (VI.15.), 137/2017. (VI.15.), 138/2017.
(VII.6.), 142/2017. (VII.6.), 143/2017/1. (VII.6.), 144/2017/1. (VII.6.),
152/2017. (VIII.31.), 153/2017/1.,2.,3. (VIII.31.), 155/2017. (IX.14.),
156/2017/4. (IX.14.), 158/2017. (IX.14.), 159/2017. (IX.14.), 160/2017.
(IX.14.), 161/2017. (IX.14.), 162/2017. (IX.14.), 163/2017. (IX.14.), 164/2017.
(IX.14.), 165/2017. (IX.14.), 166/2017. (IX.14.), 168/2017. (IX.14.), 170/2017.
(IX.14.), 172/2017/1.2. (IX.14.), 173/2017. (IX.14.), 175/2017. (IX.14.),
176/2017. (IX.14.), 177/2017. (IX.14.), 178/2017. (IX.14.), 182/2017. (IX.27.),
183/2017. (IX.27.), 184/2017. (IX.27.), 185/2017. (IX.27.), 186/2017. (IX.27.)
számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2016. (IV.14.) sz.
közgyűlési határozat I. pontja végrehajtási határidejét 2018. február 28-ra
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/2016. (IV.14.) sz.
közgyűlési határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 62/2016. (IV.14.) sz.
közgyűlési határozat végrehajtási határidejét minden év november 30-ra
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2017. (III.9.) sz. közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2017. november 30-ra módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 54/2017. (IV.13.) sz.
közgyűlési határozat 4. pontja végrehajtási határidejét 2017. december 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2017. (IV.13.) sz.
közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. október 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2017. (IV.13.) sz.
közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 68/2017. (IV.13.) sz.
közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 70/2017. (IV.13.) sz.
közgyűlési határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2017. (VI.15.) sz.
közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. október 27-re
módosítja.

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyása
ZMJVK 188/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban:
SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2017. október 30-i hatállyal:
1.)

Az SZMSZ preambuluma az alábbiak szerint módosul:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2)
bekezdésében, 67. § a), b), c) és d) pontjaiban foglalt felhatalmazás, továbbá az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet 9-13. §-ában meghatározottak figyelembe vételével a 2005.
január 27-én elfogadott 3/2005/2.(I.27.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott
alapító okiratban foglaltak részletezésére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési
Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2.)

Az SZMSZ Általános rendelkezések fejezetben a hivatal megnevezése,
címadatai alfejezet (4) bekezdéséből törlésre kerül az alábbi rész:
A család- és a gyermekjóléti szolgálat tekintetében Zalaegerszeg város és a
Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közigazgatási
területe. (Kispáli, Nagypáli, Nemeshetés, Kisbucsa, Alsónemesapáti,
Vasboldogasszony, Gősfa, Nemesapáti, Pethőhenye) Család- és Gyermekjóléti
Központ tekintetében Zalaegerszeg járáshoz tartozó települések közigazgatási
területe.
- A 2. pont (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A Hivatal Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított,
az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött önálló jogi
személyként működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
- A 17. pont az alábbiak szerint módosul:
17.
Gazdasági szervezet
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala önálló jogi
személyként működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szerv, vezetője a Címzetes Főjegyző. A gazdasági szervezet ellátja a
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Polgármesteri
Hivatalának, valamint együttműködési megállapodás alapján az
önkormányzati társulások és a nemzetiségi önkormányzat gazdasági
feladatait. Vezetője a Közgazdasági Osztály vezető.

A gazdasági szervezet feladatait a Polgármesteri Hivatalon belül több
szervezeti egység látja el, az általános pénzügyi-gazdasági feladatokat a
Közgazdasági Osztály, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel,
beruházással, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos
feladatokat az Önkormányzati Osztály, a Műszaki Osztály, a munkaerő
és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati Osztály
és a Személyügyi szakreferensek látják el.
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a szervezeti
felépítésére és az egyes szervezeti egységek által ellátott feladatokra
tekintettel a Hivatal gazdasági szervezetét a Közgazdasági Osztály, az
Önkormányzati Osztály és a Műszaki Osztály alkotják.

3.

A gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatait az Áht., valamint az
Ávr. alapján – a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti
és Működési Szabályzata, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata és az
Ügyrend előírásait figyelembe véve az alábbiak:

éves
költségvetés
tervezése,
előirányzatok
módosítása,
átcsoportosítása,

a költségvetési előirányzatok felhasználása, gazdálkodás
végrehajtása:
üzemeltetés,
fenntartás,
működtetés
- önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos
feladatok
- vagyongazdálkodással, vagyonüzemeltetetéssel kapcsolatos
feladatok
- vagyonvédelem

a finanszírozási feladatok: pénzkezelés, pénzellátás,

adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend
betartása,

a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek
működtetéséért, a használatban lévő vagyon használatával,
védelmével összefüggő feladatok teljesítése,

a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az Önkormányzati
Társulás tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása.

4.

A Hivatal Gazdasági Szervezetének ellátandó feladatait a vezetők és más
dolgozók feladat- hatás- és jogkörét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Ügyrendi szabályzatának melléklete tartalmazza.

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

2017. október 30.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A 2017. évi közmeghallgatás megszervezése
ZMJVK 190/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi közmeghallgatást
2017. november 24. napjára (péntek) 9.00 órára hívja össze.
Helyszíne: Zalaegerszeg Város Díszterme (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.)
A közmeghallgatás napirendje: Közérdekű kérdések, felvetések
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. november 16.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A HOTEL ZEG Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság névhasználati
kérelme
ZMJVK 191/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a „Hotel Zalaegerszeg”
névhasználathoz, továbbá, hogy a „Hotel Zalaegerszeg Ingatlanfejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság” cégnévben Zalaegerszeg város neve szerepeljen.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a HOTEL ZEG
Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2017. október 24.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: Közterületek és kivett saját használatú út elnevezése
ZMJVK 192/2017. (X.19.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a
Zalaegerszeg, Öreghegy településrészen található 0400 hrsz-ú kivett
országos közútnak, a 17560/1 hrsz-ú kivett országos közútnak, a 17560/2 hrsz-

ú kivett közútnak és a 0376 hrsz-ú kivett közútnak, valamint a Vorhota
településrészen található 6607/1 hrsz-ú kivett országos közútnak és a 0487/1
hrsz-ú kivett országos közút „Y” elágazóig terjedő szakaszának az Újhegyi út
elnevezést adja.
Az elnevezés időpontja: 2017. október 19.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közutak és a kivett
országos közutak elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a
Zalaegerszeg, Csács településrészen található 20568 hrsz-ú kivett
közútnak a Púpos-dombi utca elnevezést adja.
Az elnevezés időpontja: 2017. október 19.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével
kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a
Zalaegerszeg, Öreghegy településrészen található 22383 hrsz-ú kivett
közútnak, a 081/6 hrsz-ú kivett közútnak, a 080/3 hrsz-ú kivett közútnak és a
1484/5 hrsz-ú kivett közútnak a Fagyal utca elnevezést adja.
Az elnevezés időpontja: 2017. október 19.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közutak elnevezésével
kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a
Zalaegerszeg, Alsójánkahegy településrészen található 23900 hrsz-ú
kivett közútnak és a 23937 hrsz-ú kivett saját használatú útnak a Mákvirág
utca elnevezést adja.
Az elnevezés időpontja: 2017. október 19.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút és a kivett saját
használatú út elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának
módosítása
ZMJVK 193/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulásnak az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. november 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Hevesi Sándor Színházzal és a Griff Bábszínházzal kötött fenntartói
megállapodás felülvizsgálata
ZMJVK 194/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Hevesi Sándor
Színházzal és a Griff Bábszínházzal kötött, az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt fenntartói megállapodást.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására és felkéri a
szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg, bazitai TV toronyra (0156 hrsz.) az Antenna Hungária Zrt-vel
fennálló bérleti szerződés módosítása
ZMJVK 195/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Antenna Hungária Zrt-vel a
zalaegerszegi 0156 helyrajzi szám alatt felvett, kivett TV és rádió adó megnevezésű
ingatlanon 15 db antenna elhelyezésére jogosító 2014.11.01-től 2024.10.31-ig terjedő
időszakra kötött bérleti szerződés 14. pontját 2017. április 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
„A bérbeadó engedélyezi bérlőnek a TV-tornyon összesen 23 db, az ANTENNA
HUNGÁRIA Zrt. emblémájával ellátott, távolról is könnyen beazonosítható antenna
elhelyezését. A szükséges műszaki feltételek megteremtése, statikai vizsgálatok
elvégeztetése a bérlő feladata.
A berendezések elhelyezéséért bérlő 63.495,- Ft+ÁFA/db/hó, azaz hatvanháromezernégyszázkilencvenöt forint+ÁFA/db/hó bérleti díjat köteles fizetni.
A bérlő a bérleti díjat a bérbeadó által a negyedév második hónapjának végéig
kibocsátott számla alapján negyedévente köteles átutalni a bérbeadó OTP Bank

Nyrt-nél vezetett 11749008-15432704 számú számlájára a számla kiállításától
számított 30 napon belül.
A 2017. április 1-jével felszerelt 8 db antenna 2017. szeptember 30-ig felmerülő
3.047.760,-Ft + ÁFA bérleti díjat a bérlő a IV. negyedéves bérleti díjjal egyidejűleg
köteles megfizetni.
A felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden év január 1. napjától az
infláció (a KSH által közzétett előző évi fogyasztási árindex) mértékével
megemelkedik, amelyről a bérbeadó a bérlőt írásban tájékoztatja. Késedelmes fizetés
esetén bérbeadó a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására
jogosult.”
A bérleti szerződés az alábbiakkal egészül ki:
A TV torony az Alsóerdőn tervezett „Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ
fejlesztése” megnevezésű projekt fejlesztési terület részét képezi. A TV torony
statikai megerősítésével és a fejlesztéssel összefüggő munkálatok elvégzését a bérlő
tűrni köteles. A munkálatok időtartama alatt a bérleti jogviszony szüneteltetésre
kerülhet a bérlővel előre egyeztetett módon és időtartamban, mely miatt a bérlő a
bérbeadó felé kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.
A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló
törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött
szerződés semmis.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Pais Kornél ügyvezető

Tárgy: Biogáz alapú távhőrendszer létesítése
ZMJVK 196/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a fermentációs biogáz üzem
létesítésével és a biogáz hőenergia célra való felhasználásával.
A Közgyűlés felkéri az elnök-vezérigazgatót, hogy a szilárd hulladékból előállítható
biogáz energetikai célú hasznosításra készíttessen döntést előkészítő energetikai,
gazdasági előtanulmányt, megvizsgálva a legkedvezőbb – hőellátást biztosító –
energiahordozó típusfajta kiválasztását és annak transzferálási lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Tárgy: A 2017-2031 évi 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv, illetve a viziközmű vagyonra
vonatkozó 2017. évi Felújítási és Pótlási Terv módosítása
ZMJVK 197/2017. (X.19.) sz. határozata
1.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. által - 11-32054-1-025-01-14 MEKH azonosító kóddal
rendelkező - Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített,
a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH)
által VKEFFO 2017/6575-6 számú határozattal jóváhagyott, 2017-2031. évi
gördülő fejlesztési tervet módosítja, azt az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási
feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell
összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni
1.2.Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. által - 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal
rendelkező - Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában
elkészített, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
(továbbiakban: MEKH) által VKEFFO 2017/315-5 számú határozattal
jóváhagyott, 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervet módosítja, azt az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a
szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a
rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente
felül kell vizsgálni.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, mint a Zalaegerszeg-IV és ZalaegerszegSZV víziközmű-rendszerek képviseletre jogosult ellátásért felelősét, hogy a
2017-2031. évekre vonatkozó 15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv
módosítása ügyintézésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Határidő:
Felelős:
2.

2017. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési
szerződés keretében az önkormányzat ivóvíz- vagyonára vonatkozó 57/2017.
(IV.13.) határozatával elfogadott 2017. évi felújítási és pótlási tervet módosítja
azzal, hogy az a víz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.
A módosított 2017. évi felújítási és pótlási terv az ivóvíz vagyonra
vonatkozóan:
S.sz.
I.
1.

Beruházási, felújítási cél megnevezése
2016. évből áthúzódó feladatok:
Toposháza u. vízvezeték rekonstrukció
Összesen

Bruttó
becsült
költség (eFt)
1 147
1 147

2017. évi feladatok:
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges
eseményvezérelt felújítások
Műszaki tervezés
Irányítástechnika
Vizslapark gerincvezeték rekonstrukció
Mátyás Király u. ivóvízvezeték (gerinc+bekötések) rekonstrukció
Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése
Landorhegyi u. nyomásmenedzsment, mérési pontok átalakítása
Fenyves köz közcélú gerinchálózat kiépítése
Napkelet utcától délre fekvő ingatlanok ivóvízellátásának biztosítása
(új, beruházás)
Arany J u. - Mártírok u. összekötő út melletti lakóingatlanok
ivóvízellátása
(2018. évben megvalósuló munka, középtávú cél, beruházás)
Olajmunkás u. - Czobor u. ivóvíz-átkötővezeték fejlesztés
(2018. évben megvalósuló munka, középtávú cél, beruházás)
Összesen
Ivóvízágazat mindösszesen (I.+II.):

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

67 901
3 810
5 080
47 498
6 350
10 160
5 080
4 445
700
0
0
151 024
152 171

2.1. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és csatornamű
Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

2.2. A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt,
hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési
szerződésnek megfelelően, 2017. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:
3.

2017. december 31.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési
szerződés keretében az Önkormányzat szennyvíz vagyonára vonatkozó
57/2017. (IV.13.) határozatával elfogadott 2017. évi felújítási és pótlási tervet
módosítja azzal, hogy az a szennyvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.
Módosított 2017. évi felújítási és pótlási terv a szennyvíz vagyonra
vonatkozóan:
S.sz.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.

Beruházási, felújítási cél megnevezése
2016. évből áthúzódó feladatok:
Szennyvíztisztító telep felújítási munkák
Landorhegyi u. 13-15-17. szennyvízcsatorna rekonstrukció
Berzsenyi u. 11-13. szennyvíz-vezeték kiváltás
Szennyvízátemelő műtárgyak felújítása
Szennyvízszivattyúk beszerzése
Összesen
2017. évi feladatok:
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához

Bruttó becsült
költség (eFt)
87 944
70 026
22 493
9 760
12 713
202 936

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

szükséges esemény vezérelt felújítások
Szennyvízátemelők szivattyúcsere (új beszerzés)
Szennyvízátemelők építmény, műtárgy felújítás
(vízzárózás, bevonat stb.)
2017. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák
(Részben 2018. évben megvalósuló munka, középtávú cél)
Arany János utca szennyvízvezeték rekonstrukció
(2018. évben megvalósuló munka, középtávú cél)
Jókai-Arany J. u. I. ütem szennyvízvezeték rekonstrukció
(2018. évben megvalósuló munka, középtávú cél)
Rómer Flóris u. gerinchálózat kiépítése (beruházás)
Műszaki tervezés
Bíró Márton –Petőfi Sándor utca szennyvíz rekonstrukció (új,)
Arany J u. - Mártírok u. összekötő út melletti lakóingatlanok
szennyvízelvezetése
(2018. évben megvalósuló munka, középtávú cél, beruházás)
Falumúzeum szennyvízbekötése
(2018. évben megvalósuló munka, középtávú cél, beruházás)
Összesen
Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.):

62 580
12 649
14 796
28 647
0
0
4 618
1 605
6 324
0
0
131 219
334 155

3.1. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és csatornamű
Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

3.2. A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt,
hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési
szerződésnek megfelelően, 2017. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:
4.

2017. december 31.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a ZMJVK 57/2017/4.
(IV.13.) sz. határozata alapján az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel (8900
Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) a víziközmű vagyonra vonatkozó, 2017. évi
felújítási és pótlási tervben elfogadott egyes víziközmű fejlesztések
megvalósítására megkötött vállalkozási szerződések módosítását aláírja.
Határidő:
Felelős:

2018. július 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Gébárti Szabadidőközpont
megállapodás módosítása

fürdőlétesítmények

üzemeltetését

biztosító

ZMJVK 198/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a THERMALPLUS Vagyonkezelő, Műszaki Fejlesztési és Szolgáltató Kft., az
AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft., a Kalor Zala

Energiaszolgáltató Kft., valamint az Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és
Üzemeltető Kft. között a Zalaegerszeg Gébárti Szabadidőközpontban lévő
vízilétesítmények üzemeltetésére vonatkozó 2013. november 04-én kelt
megállapodás módosítását, melynek érvényességi idejét 2022. szeptember 30.
napjára módosítja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás módosításáról
gondoskodjon és felhatalmazza annak aláírására. A Közgyűlés felkéri a
polgármestert az aláírt megállapodásnak a vízügyi hatóság részére történő
megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Smart City Koncepciójának és Stratégiájának
elfogadása
ZMJVK 199/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
1.
2.

elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Smart City Koncepcióját és
Stratégiáját;
felkéri polgármestert, hogy a Smart City Koncepcióban és Stratégiában
megfogalmazott célok megvalósulása érdekében gondoskodjon a rendelkezésre
álló pályázati források hatékony felhasználásáról.

Határidő:
Felelős:

1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A TOP 6.5.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
című felhívásra benyújtott támogatási kérelmek jóváhagyása
ZMJVK 200/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – igazodva a 124/2017. (VI.15.) számú
közgyűlési határozatban elfogadott prioritási listához és rendelkezésre álló
forráskerethez – jóváhagyja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a
TOP 6.5.1-16 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket:
Támogatási kérelem tárgya
Zalaegerszegi Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola Dózsa György Tagiskola energetikai korszerűsítése
Zalaegerszegi Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Liszt Ferenc
Tagiskola energetikai korszerűsítése

Támogatási
kérelem összege
(M Ft)
268
270

Zalaegerszegi Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése
Zalaegerszegi Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok energetikai
korszerűsítése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának energetikai
korszerűsítése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének
(SECAP) elkészítése
Összesen:

270
805
120
15
1748

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektek megvalósításhoz szükséges
további intézkedések megtételére, valamint – amennyiben szükséges – fenti
projektösszegek közötti átcsoportosításra.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
módosítása
ZMJVK 201/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az ITS módosítását, az
abban szereplő A2-es akcióterület kiegészítésével az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
szükséges módosítások ITS-ben történő átvezetéséről.
Határidő:
Felelős:

2017. október 25.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés
meghozatala (Északi Ipari Park szabályozás-módosítása)
ZMJVK 202/2017. (X.19.) sz. határozata
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el az Északi Ipari
Park szabályozás-módosítása érdekében a településrendezési eszköz módosítását
illetve a tervezés, majd az egyeztetési eljárás után a kidolgozott terveket terjessze
elfogadásra a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 203/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának
megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a polgármesteri
rendelkezésű keret terhére:

I.

Ssz.
1.

Alapítvány
megnevezése
Ifj. Gróf Andrássy
Gyula Alapítvány

Cél

Támogatás
összege

„Két gróf Andrássy Gyula” c. 4 x 26 perces
ismeretterjesztő film készítésének támogatása

50.000 Ft

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

2017. november 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Lakás és
Egészségügyi Bizottság 177/2017/4. sz. határozatában foglaltaknak
megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az Egészségügyi
és szociális ágazat pályázati kerete költségvetési sor terhére:

II.

Ssz.

Alapítvány megnevezése

Pályázott cél

Támogatási
összeg

1.

„Lakhatásért” Közalapítvány

hátrányos helyzetű családok
támogatása

170.000 Ft

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

2017. november 15.
Balaicz Zoltán polgármester

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság
171/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány
részére biztosít támogatást az Egyéb szervezetek támogatása költségvetési sor
terhére:
Ssz.

Alapítvány megnevezése

Pályázott cél

Támogatási
összeg

1.

„Lakhatásért” Közalapítvány

hátrányos helyzetű családok
támogatása

80.000 Ft

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

2017. november 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Szabolcs Péter Kossuth-díjra történő felterjesztése (ZÁRT ÜLÉS)
ZMJVK 204/2017. (X.19.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Szabolcs Péter Munkácsydíjas szobrászművész Kossuth-díjra való felterjesztését.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a javaslatot jutassa el a Bíráló
Bizottsághoz.
Határidő:
Felelős:

2017. október 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személyek lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2017. (X.19.) sz. határozatával
rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja három személy
lakáshoz jutási kérelmét.
Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 206/2017. (X.19.) sz. határozatával
a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet 55. § (2) bekezdése alapján egy személy bérleti jogviszonyát
visszaállítja.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2017. október 19-i ülésén
tárgyalt tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:
 külföldi utazásokról (Dunaszerdahely, Kusel, Marl, Beregszász, Gorizia, Varasd)

„Lakhatásért” Közalapítvány
Alapító Okirata
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
amely készült a „Lakhatásért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az alapítvány
alapítóinak 2017. október 19-i ülésén hozott 189/2017. (X.19.) számú határozata, az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak
szerint:

A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy.
1.)

A közalapítvány neve:
„Lakhatásért” Közalapítvány

2.) A közalapítvány székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere J. tér 5.
3.) A közalapítvány célja, fő tevékenysége:
Zalaegerszeg város azon lakóinak megsegítése, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz
helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek
fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése. Ennek során különösen: visszatérítendő és vissza nem
térítendő támogatással segíti a lakáshitel, lakbér, illetve közüzemi díj hátralék
felszámolását, az egyedi fogyasztásmérő felszerelését.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről
törvényi felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerint az
önkormányzat kötelező feladataként, mint szociális alapellátásról (családsegítés) a
települési önkormányzat – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 64. §-a értelmében – gondoskodik.
4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy
székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
5.) A közalapítvány működési területe:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe
6.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, továbbá a
vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében 4.000.000,-Ft, azaz
négymillió forint összeget Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a

költségvetésről szóló 28/2000. (VI.16.) sz. rendeletében biztosít, és az OTP Bank Nyrt.
Zalaegerszegi Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönített számlán helyez
el a közalapítvány induló vagyonaként.
7.) A közalapítvány működésének időtartama:
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
8.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője:
Horváthné Szabó Anna
Zalaegerszeg, Sütő u. 3.
Iványi Ildikó
Zalaegerszeg, Hegyközség u. 13.
Bogdán János
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 3/B. IV/1.
Stefán Zoltán
Zalaegerszeg, Platán sor 25. VI/54.
Dr. Parrag Jánosné
Zalaegerszeg, Balassi B. u. 18.
9.) Csatlakozás a közalapítványhoz:
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki - természetes személy, jogi személy, és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet - pénzbeli, természetbeni adományokkal és
vagyonrendeléssel egyaránt csatlakozhat, aki egyetért az alapító okiratban
megfogalmazottakkal.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási
kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt.
10.) A közalapítvány vagyona kezelésének és felhasználásának szabályai:
A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott
módon kell kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és
nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a
rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
A közalapítvány céljára szabadon felhasználhatók az induló vagyon hozadéka, a
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó bevételek,
az adományok és a vagyonrendelések, valamint az induló vagyon 50 %-a.
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány ügyvezető szervét, a
Kuratóriumot illeti meg.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére
fordítani.
A közalapítvány nem folytathat elsődlegesen gazdálkodási tevékenységet.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
A közalapítvány céljának megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka,
a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó
bevételek, az adományok és a vagyonrendelések használhatók fel.
Nem lehet vállalkozásnak korlátlanul felelős tagja, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem
csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak

gyakorlására nem jelölhető ki, és a fenti tevékenysége nem veszélyeztetheti a
közalapítvány működését.
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a
közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.
11.) A közalapítvány ügyvezető szerve:
Az alapító a közalapítvány vagyonának kezelésére 7 tagból álló Kuratóriumot hoz létre:
A Kuratórium elnöke:
Takáts György Pál
A Kuratórium elnökhelyettese:
Sümegi László
A Kuratórium tagjai:
Dr. Tőke Alajos
Lórántné Kemes Csilla
Dömötör Mónika
Mészáros Ágnes
Kauzli Józsefné

Zalaegerszeg, Platán sor 25. II/17
Zalaegerszeg, Cserfa u. 5.
Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 37/3.
Zalaegerszeg, Petőfi köz 1/A.
Zalaegerszeg, Kápolnáshegyi u. 2544 hrsz.
Zalaegerszeg, Hegyalja út 32.
Zalaegerszeg, Szüret u. 13.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő
jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési
feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Kuratórium gondoskodik a közalapítvány céljára rendelt vagyon jogszabályoknak és a
gazdasági lehetőségeknek megfelelő gyarapításáról, majd annak a közalapítvány céljaira
történő felhasználásáról. A vagyon a közalapítványhoz benyújtott és a szükséges
igazolásokkal ellátott kérelmek alapján megállapított támogatásra használható fel. A
támogatás feltételeit és az eljárás részletszabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
A közalapítvány szabad pénzeszközeit kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe
fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat, valamint vállalkozásokban
vehet részt.
A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
A Kuratórium elnöke a közalapítvány vagyonának felhasználásáról éves beszámolót
készít, amelyet a Kuratórium hagy jóvá. Az éves beszámoló jóváhagyásáról a Kuratórium

a határozathozatalra vonatkozó szabályok szerint dönt, a jóváhagyott éves beszámolóról a
Kuratórium tájékoztatja az alapítót.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább
többségi befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg
vagyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet
további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést
nem szerezhet.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az
alapító okiratban foglalt célokra.
A közalapítvány az alapító okiratban meghatározott tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a helyi sajtó útján, a Zalaegerszeg című lapban történő közzététellel
nyilvánosságra hozza.
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása,
b) a közalapítvány ügyrendjének elfogadása,
c) a közalapítvány céljára bocsátott vagyon kezelése,
d) a közalapítvány titkárának megválasztása,
e) a benyújtott csatlakozási kérelmek elbírálása,
f) döntés visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások odaítéléséről.
A Kuratórium működése:
a) Üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.
Az üléseket az elnök hívja össze az ülés napirendjét tartalmazó írásbeli meghívóval,
melyet az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A
Kuratórium ülését két tagjának írásos indítványa alapján kötelező összehívni.
b) A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon legalább 4 tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
c) Az ülésekről a titkár 15 napon belül jegyzőkönyvet készít, melyet az elnök, az
elnökhelyettes, a titkár és a jelenlévő tagok írnak alá.
d) A Kuratórium határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
e) A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a felügyelőbizottság tagjai
tanácskozási joggal részt vehetnek.
f) A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások
A kuratóriumi tagság határozott időre, az önkormányzati választásokat követő év
február 28. napjáig szól. Ha valamely kuratóriumi tag e tisztsége ellátására méltatlanná
válik, az alapító jogosult őt visszahívni. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja
tevékenységével a közalapítvány célját veszélyezteti - így különösen, ha a tag két
alkalommal előre be nem jelentett okból a kuratórium ülésén nem vesz részt - az
alapító jogosult a Kuratóriumot, vagy az érintett tagot visszahívni.

A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
g) Határozathozatal
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A Kuratórium határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyeket a Határozatok Könyvében folyamatosan
nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a Kuratórium
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
személye, valamint számaránya megállapítható legyen.
Egyhangú szavazatra van szükség a közalapítvány szervezeti és működési
szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves közalapítványi beszámolónak az
elfogadásához.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
h) Összeférhetetlenségi szabályok:
A Kuratórium elnöke, elnökhelyettese, titkára, tagjai egymással, valamint a
felügyelőbizottság tagjával a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozói viszonyban nem állhatnak.
A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység
végzésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban a közalapítvánnyal.
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

i) A Kuratórium a közalapítvány működésének részletes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzatában állapítja meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat
rendelkezik különösen :
- a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra
hozatali módjáról,
- a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről,
- a közalapítvány működésének, az általa nyújtott szolgáltatás igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról,
- a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás feltételeinek, az eljárás
részletszabályainak meghatározásáról.
12.) A Felügyelőbizottság
Az alapító a Kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére – határozatlan
időre - 3 tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság elnökét saját tagjai
közül első ülésén választja.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok
áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető
tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában
személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a közalapítvány
ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
A Felügyelőbizottság tagjai:
Horváth Gyuláné
ifj. Dr. Marx Gyuláné
Dr. Tihanyi Ferencné

Zalaegerszeg, Göcseji u. 59/A. II/9.
Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 1.
Zalaegerszeg, Kinizsi u. 83.

A Felügyelőbizottság elnökét – akadályoztatása esetén egy tagját – a kuratóriumi
ülésekre meg kell hívni.
A Felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az
alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A Felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium
tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
Nem lehet továbbá a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
- a Kuratórium elnöke, elnökhelyettese, titkára vagy tagja,
- aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül,
- mindezen személyek közeli hozzátartozója.
A Felügyelőbizottság feladata:
- a Felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni,
- a Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni.

A Felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium
működéséről felvilágosítást kérni.
A Felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek megszüntetése, esetleges
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,
- a Kuratórium elnökének vagy titkárának felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30
napon belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
Felügyelőbizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó ügyészséget.
A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább évi két alkalommal az elnök
hívja össze, a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően
legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak.
A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a
Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli
időpontra történő összehívásáról.
A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.
13.) A közalapítvány képviselete
a) A közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes
teljes jogkörrel képviseli.
b) A Közalapítvány bankszámlája felett Takáts György Pál, a Kuratórium elnöke és
Sümegi László, a Kuratórium elnökhelyettese és Dr. Tőke Alajos kuratóriumi tag
jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben kettő
rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges.
14.) A közalapítvány megszűnése
A közalapítványnak megszűnése esetén az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona –
a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt
közalapítvány céljaihoz hasonló célokra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot
megfelelően tájékoztatni.
15.) Záró rendelkezések
A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a közalapítványokra vonatkozó
mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső szabályzatainak rendelkezései az
irányadóak.

Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése
alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő
okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében közzé
kell tenni.
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.
október 19-i ülésén hozott 189/2017. (X.19.) sz. határozatával jóváhagyta.
Zalaegerszeg, 2017. október 19.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester

Záradék:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében nyilatkozom,
hogy jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Zalaegerszeg, 2017. október 19.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester
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