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AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

ZMJVK 1/2019. (II.08.) ÖR. a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. 

(II.08.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 2/2019. (II.08.) ÖR. a 2019. évi költségvetésről 

 

ZMJVK 3/2019. (II.08.) ÖR. a középületeknek és közterületeknek 

nemzeti és városi ünnepeken történő 

fellobogózásáról szóló 41/2000. (X.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 4/2019. (II.08.) ÖR. a fizető parkolók működéséről és 

igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. 

(V.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 



ZMJVK 5/2019. (II.08.) ÖR. az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
ZMJVK 1/2019. (II.07.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 2/2019. (II.07.) sz. hat. A Városi Strand fejlesztésével összefüggő 

tulajdonosi döntések 

 

ZMJVK 3/2019. (II.07.) sz. hat. A Déli Ipari Parkban található 

zalaegerszegi 091/29 hrsz-ú ingatlan 

értékesítésére kiírt pályázat értékelése 

 

ZMJVK 4/2019. (II.07.) sz. hat. A Tudományos és Technológiai Parkban 

található zalaegerszegi 15465/4 hrsz-ú 

ingatlan értékesítése 

 

ZMJVK 5/2019. (II.07.) sz. hat. A 2019. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

ZMJVK 6/2019. (II.07.) sz. hat. A fizető parkolók működéséről és 

igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. 

(V. 22.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

ZMJVK 7/2019. (II.07.) sz. hat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

ZMJVK 8/2019. (II.07.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 2019. I. félévi munkatervének 

módosítása 

 

ZMJVK 9/2019. (II.07.) sz. hat. A polgármester 2019. évi szabadság-

ütemtervének jóváhagyása 

 

ZMJVK 10/2019. (II.07.) sz. hat. Alapítvány támogatása 

 

ZMJVK 11/2019. (II.07.) sz. hat. A 2018. évi CXVI. törvény alkalmazása a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város többségi 

tulajdonában álló cégeknél 

 

ZMJVK 12/2019. (II.07.) sz. hat. Közterületek elnevezése 

 



ZMJVK 13/2019. (II.07.) sz. hat. Betöltetlen iskolafogászati körzet 

ellátására pályázat kiírása 

 

ZMJVK 14/2019. (II.07.) sz. hat. Magyar Labdarúgó Szövetség Ovifoci 

pályázatán való részvétel 

 

ZMJVK 15/2019. (II.07.) sz. hat. A településrendezési eszköz módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítás (Mindszentyneum parkoló, 

Mentőállomás fejlesztés, volt MATÁV 

Pálya fejlesztés, Gébárti tó körbe-

járhatósága) 

 

ZMJVK 16/2019. (II.07.) sz. hat. A Zalaegerszeg Hatház utak belterületbe 

vonásához szükséges terület-felhasználási 

célt tartalmazó döntés meghozatala 

 

ZMJVK 17/2019. (II.07.) sz. hat. A családok otthonteremtési kedvezményét 

igénybevevők részére értékesítendő építési 

telkekre vonatkozó közgyűlési határozat 

felülvizsgálata 

 

ZMJVK 18/2019. (II.07.) sz. hat. Az Alsóerdei vendégház hasznosítása 

 

ZMJVK 19/2019. (II.07.) sz. hat. Pályázat benyújtása a víziközművek 

energiahatékonyságának fejlesztésére 

 

ZMJVK 20/2019. (II.07.) sz. hat. Pályázat benyújtása a víziközművek 

Állami Rekonstrukciós Alapjából történő 

fejlesztésére 

 

ZMJVK 21/2019. (II.07.) sz. hat. Zalaegerszeg középtávú (15 éves) út és 

járda felújítási és fejlesztési 

koncepciójának kidolgozása 

 

ZMJVK 22/2019. (II.07.) sz. hat. Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 

2018. évi felhasználásáról, valamint a 

2019. évi terv meghatározása 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 A közgyűlés 2019. február 7-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 

 

 Tájékoztató a 2019. február 7-i közgyűlés 

zárt ülésén hozott határozatairól 

 

 „Lakhatásért” Közalapítvány egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirata 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

1/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetésről szóló  

5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

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 2018. 

évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:           

 

1. §  A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

„(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételének 

előirányzatát 51.027.807 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 

26.561.481 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

        Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről              4.540.890 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             10.376.788 E Ft 

- közhatalmi bevételek              5.200.000 E Ft 

- működési bevételek              6.042.967 E Ft 

- felhalmozási bevételek                218.887 E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök                123.743 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 58.206 E Ft 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)   A 2018. évi összes kiadásának előirányzatát 51.027.807 E Ft-ban, ezen belül a 

költségvetési kiadások összegét 41.806.826 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások        4.212.316  E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            933.240  E Ft 

- dologi kiadások         7.733.577  E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai            120.927  E Ft 

- egyéb működési célú kiadások         2.039.331  E Ft   

                ebből: működési célú tartalék            225.493  E Ft 

 - beruházási kiadások       21.608.973  E Ft 

               ebből: tartalék               14.401 E Ft 

 - felújítási kiadások          4.909.607 E Ft 



             ebből: tartalék                 2.185 E Ft 

 - egyéb felhalmozási célú kiadások             248.855 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 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 

1.739.326 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.506.019 E Ft-ban állapítja meg.  

 

   A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             1.813.875 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                      13.028.706 E Ft   

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:           9.309.688 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               312.151 E Ft 

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     1.906 E Ft 

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   24.466.326 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                             74.549 E Ft 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing 

            kötelezettség fejlesztési célra):                                                44.526 E Ft 

            Forgatási célú értékpapír vásárlás                                      9.100.000 E Ft 

            Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         1.906 E Ft                      

                                          Finanszírozási kiadás összesen:        9.220.981 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 kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

         (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2018. költségvetési év vonatkozásában kell 

alkalmazni. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2018. utólagos módosítás” xls. dokumentumban találhatóak. 

   

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32475/2018_utolagos_eimodositas.xls


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi költségvetésről 

 

 

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

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

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

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. 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 2019. évi összes bevételének 

előirányzatát 43.084.306 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 

21.911.713 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

        Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről         3.630.793  E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   6.296.455  E Ft 

- közhatalmi bevételek  5.414.000  E Ft 

- működési bevételek   6.244.796  E Ft 

- felhalmozási bevételek           226.720  E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök              93.949 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      5.000 E Ft 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)   A 2019. évi összes kiadási előirányzatát 43.084.306 E Ft-ban, ezen belül a 

költségvetési kiadások összegét 40.896.793 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         4.034.936  E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            834.475  E Ft 

- dologi kiadások         7.205.741 E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai            103.630  E Ft 

- egyéb működési célú kiadások         2.058.427  E Ft   

                ebből: működési célú tartalék            280.028  E Ft 

- beruházási kiadások        22.397.674 E Ft 

             ebből: tartalék               20.000 E Ft 

- felújítási kiadások          4.071.334 E Ft 

             ebből: tartalék               12.185 E Ft 

- egyéb felhalmozási célú kiadások             190.576 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 18.985.080 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 

2.702.687 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 16.282.393 E Ft-ban állapítja meg.  

 

         A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             2.791.148 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                        6.736.171 E Ft   

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:         11.454.275  E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               190.999 E Ft                           

                                 Finanszírozási bevételek összesen:     21.172.593 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                             88.461 E Ft 

            Forgatási célú értékpapír vásárlás                                      2.000.000 E Ft 

 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing 

             kötelezettség fejlesztési célra):                                               99.052 E Ft            

                                          Finanszírozási kiadás összesen:          2.187.513 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 2019. 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:                         

                        -  művészeti ösztöndíj 

                        -  önálló kulturális egyesületek, együttesek 

                        -  peremkerületek támogatása  

                        -  felsőoktatási ösztöndíj 

                        -  intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása 

                        -  ifjúsági  rendezvények 

 -  rendezvény támogatása 

 -  szabadidősport klubok támogatása 

 

            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 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, valamint a projektekhez, 

pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához 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 támogatást az a szervezet, amely a 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 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 – kölcsönt és 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 2019. 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, valamint a központi költségvetésből fejlesztési, 

beruházási céllal nyújtott támogatásokból származó átmenetileg szabad pénzeszközök 

állampapír vásárlással történő hasznosításáról, valamint az önkormányzat átmenetileg 

szabad pénzeszközeinek nem állampapírban történő lekötéséről a Tulajdonosi 

Tanácsadó Testület tagjai véleményének kikérése után a polgármester dönt. 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 2019. évi költségvetési 

rendelet 5.a melléklete szerint 2019. évre vonatkozóan a ZALA-MÜLLEX 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 1.107 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 2019. évre megállapított összege 

46.700,- Ft. 

 

(4)   A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2019. évre megállapított mértéke 

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

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

6. § A közgyűlés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 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 2019. 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.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. 

költségvetési év során kell alkalmazni. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 
 

Az előterjesztéshez kapcsoló mellékletek a 2019.KÖLTSÉGVETÉS. xls dokumentumban találhatók 

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32476/2019_KOLTSEGVETES_.xls


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

3/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete  

a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő 

fellobogózásáról szóló  

41/2000. (X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról szóló, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. CCII. tv 24. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról 

szóló 41/2000. (X.20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(2) Fel kell lobogózni valamennyi középületet és az Ady E. utca (Táncsics M. út és Botfy 

utca közötti szakaszát), Balatoni út (Széchenyi tértől a Stadion útig tartó szakaszát), Csány 

tér, csácsi körforgalom, Deák tér, Kossuth L. utca, Kazinczy tér, Széchenyi tér közterületeket, 

valamint az ünnepségek helyszíneit  

a) március 15-én, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének napján; 

b) május 1-jén, a munka ünnepén, valamint Magyarországnak 2004. évben az Európai 

Unióhoz történt csatlakozásának napján; 

c) augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén; 

d) október 23-án, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 

Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján.” 

 

 

2. § 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

4/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete  

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló  

19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. 

§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) I. mellékletének 36. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:   

„36. Berzsenyi u. 11., 13., 15., 17., 26. és 28-30. sz., valamint Stadion u. 1. sz. parkolói” 

 

2. § Az R. III. melléklete az alábbiakkal egészül ki:  

„Ady Endre utca 58-60., Mártírok útja 62.” 

 

3. § Az R. III. melléklete az alábbiakkal egészül ki:   

„Berzsenyi utca 28-30.”  

 

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) Az R. 1. §-a és 3. §-a 2019. május 1. napján lép hatályba. 

(3) Ez a rendelet 2019. május 2. napján hatályát veszti. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

5/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 

szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Ha a vagyontárgy közfeladat ellátása szerinti rendeltetési célja megváltozik, a közgyűlés 

a vagyontárgyat a forgalomképtelen törzsvagyonból korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonba, továbbá a törzsvagyonból az üzleti vagyonba sorolhatja át, ha jogszabály 

eltérést nem engedő rendelkezése az átsorolást nem tiltja. A polgármester dönt az üzleti 

vagyon törzsvagyon kategóriába történő átsorolásáról.” 

 

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A forgalomképtelen, továbbá a korlátozottan forgalomképes ingatlanok vagy azok egy 

részének rendeltetését településrendezési eszközök alkalmazásával lehet megváltoztatni és azt 

követően a vagyontárgyat a törzsvagyonból az üzleti vagyonba átsorolni. A közút rendeltetése 

megváltoztatásának további feltétele a közlekedési hatóság által a közúti közlekedésről szóló 

törvényben meghatározott eljárás lefolytatása.” 

 

2. § (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről az önkormányzatok tulajdonában 

lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló kormányrendeletben 

meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás 

(vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.” 

 

(2) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A jegyző az önkormányzat ingatlan vagyonáról és annak állományában bekövetkezett 

változásokról folyamatos részletező nyilvántartást (ingatlanvagyon-katasztert) vezet. Az 

ingatlanvagyon kataszteri, földhivatali, valamint a számviteli nyilvántartás egyezőségét 

biztosítani szükséges.” 

 

(3) A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben 

kimutatott eszközök és források leltározását a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat 

költségvetési szerveinél a 2013. évi rendezőmérleghez előírt leltározást követően minden 

harmadik évben teljeskörűen el kell végezni.” 



3. § A Rendelet 9. § (1) – (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:   

„(1) Az önkormányzat a vagyonát, annak értékét és változásait az államháztartás 

számviteléről szóló kormányrendeletben meghatározott módon köteles nyilvántartani. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – e § alkalmazásában ideértve a Zalaegerszegi 

Szakképzési Centrumot (továbbiakban: ZSzC), valamint a Zalaegerszegi Tankerületi 

Központot (továbbiakban: ZTK) is - és gazdasági társaságainak vezetői kötelesek a 

használatukban lévő önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak előírások szerinti 

nyilvántartására. 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei és gazdasági társaságai a (2) bekezdés szerinti 

vagyontárgyakról a vagyonkimutatásukat minden tárgyévet követő év január 31. napjáig 

kötelesek egyeztetni a Polgármesteri Hivatal illetékes szakosztályaival. A vagyonkimutatás 

alapját képező nyilvántartás jogszabálynak megfelelő módon történő vezetéséért és a 

vagyonkimutatás elkészítéséért a költségvetési szerv és a gazdasági társaság vezetője felelős. 

(4) Az önkormányzat éves zárszámadásához a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell 

készíteni. A vagyonkimutatás a költségvetési év zárónapján az önkormányzat tulajdonában 

meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, amelynek célja az önkormányzati vagyontárgyak 

számbavétele. 

(5) A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti nettó 

értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon nettó 

értékének egyezőségét biztosítani kell. 

(6) A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen 

törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon és korlátozottan 

forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon bontásban, mérleg szerinti értéken 

tartalmazza.” 

 

4. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A forgalmi érték megállapításának módja: 

a) ingatlanok esetében független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott 

érvényes forgalmi értékbecslés, valamint annak aktualizált változata alapján,  

b) kizárólag nem lakás célú helyiségek hasznosítása esetében a helyiségnek a rendelet 

előírásai szerint számított 10 éves bérleti díja alapján is megállapítható,  

c) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy paramétereiben a hozzá legközelebb 

álló, kereskedelemben kapható dolog ára,  

d) a tőzsdei forgalomban szereplő értékpapírok esetében az aktuális tőzsdei ár, 

e) a tőzsdei forgalomban nem szereplő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében 

a befektetési szolgáltatók által közzétett, a másodlagos piaci forgalomban kialakult ár, 

f) egyéb társasági részesedés esetén 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés, valamint 

annak aktualizált változata alapján, 

g) vagyoni értékű jogok esetében - e) –f) pontokban foglaltak kivételével-  

ga) ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érvényes forgalmi értékbecslés, 

valamint annak aktualizált változata alapján, vagy 

gb) a vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog – terhekkel nem 

csökkentett – forgalmi értékének egyhuszad része alapján. A meghatározott időre 

szóló vagyoni értékű jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata.  A jog így 

számított értéke nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, vagy 

    gc)   a közgyűlés fentiektől eltérően egyedi döntéssel is megállapíthatja a vagyoni értékű 

jog értékét. Az egyedi döntés során be kell mutatni azokat a körülményeket, melyek az 

egyedi döntést indokolják.” 



5. § (1) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(1) Az önkormányzat a működésükhöz szükséges vagyon használatát közfeladatuk ellátása 

céljából ingyenesen biztosítja az önkormányzat által alapított költségvetési szervek részére - 

beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a közfeladatuk ellátásához szükséges mértékben. Az 

önkormányzat a tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére biztosítja a működésükhöz 

szükséges vagyont.” 

 

(2) A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(3) Az önkormányzat nevében vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervek (a 

továbbiakban: vagyongazdálkodó) az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 

– beleértve a Polgármesteri Hivatalt is –, valamint a gazdasági társaságai és közhasznú 

szervezetei lehetnek.”  

 

(3) A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(4) Vagyongazdálkodóként történő kijelölés esetén vagyongazdálkodási feladatkörben 

költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, gazdasági társaság esetében a 

társaság vezetője, Polgármesteri Hivatal működését közvetlenül biztosító vagyontárgyak 

esetében a jegyző jár el.” 

 

(4) A Rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(6) A (4) bekezdés szerint kijelölt vagyongazdálkodó jogait és kötelezettségeit 

vagyongazdálkodási megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodás melléklete tartalmazza 

azon vagyontárgyak tételes felsorolását, melyek vonatkozásában a vagyongazdálkodó 

kijelölésére sor került.” 

 

6. § (1) A Rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:   

„(1a) A közgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint az 

önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan az állami köznevelési 

feladatellátás tekintetében a ZSZC és a ZTK részére ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít.”   

 

(2) A Rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(5) Meghatározott vagyontárgy vagyonkezelésbe adása esetén a szerződés megkötéséhez a 

vagyonkezelői jog ellenértékét a 10. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni. 

Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat 

ellátásához szükséges mértékben adható vagyonkezelésbe.” 

 

7. § A Rendelet 16. § (4) bekezdése bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(4) Az önkormányzat vagy a vagyonnyilvántartó költségvetési szerv a vagyonkezelés 

ellenőrzését az alábbiak szerint végzi:” 

 

8. § A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:     

„(1) A ZSzC, mint a szakképzési intézményrendszer működtetéséért felelős költségvetési 

szerv és az Önkormányzat között a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) felhatalmazása alapján 2015. október 28-án vagyonkezelési szerződés jött 

létre, mely szerint az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adta, az ZSzC pedig 

vagyonkezelésbe vette a köznevelési feladatellátást (szakképzést) szolgáló vagyonelemeket. A 

ZTK, mint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szerv és az 

Önkormányzat között az Nkt. felhatalmazása alapján 2016. december 2-án vagyonkezelési 

szerződés jött létre, mely szerint az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adta, a ZTK 



pedig vagyonkezelésbe vette a köznevelési feladatellátást (nem szakképzési feladatokat) 

szolgáló vagyonelemeket.” 

 

9. § (1) A Rendelet 18. § (2) bekezdés 3. pontjának utolsó mondata helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

„A terület rehabilitációjának elősegítése érdekében a Zala-Müllex Kft., mint 

vagyongazdálkodó a Zalaegerszeg 4815/10 hrsz-ú ingatlanon hulladékkezelési és 

hulladékgazdálkodási tevékenységet végez.” 

 

(2) A Rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. és a Zala-Müllex Kft. jogosult saját hatáskörben 

meghatározni a volt laktanya területén alkalmazandó bérleti díjak mértékét.” 

 

10. § A Rendelet 20. §-a valamint az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:  

  

„Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre bízott vagyon 

 

20. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a tulajdonostól elvárható gondossággal 

jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, 

hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a használatukban lévő 

vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a 

közgyűlés megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati 

célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja. 

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a használatukban lévő vagyontárgyak 

hasznosításával alaptevékenységük sérelme nélkül, az alapfeladatuk színvonalának javítása és 

saját bevételük növelése érdekében – a jogszabályi előírások betartásával az alapító okirat 

rendelkezései szerint – időlegesen szabad kapacitásaikat nem kötelezően végzett 

tevékenységre is felhasználhatják. A költségvetési szervekre bízott vagyon hasznosítására a 

rendelet szabályait alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a bérleti díj mértékét a 

költségvetési szerv vezetője jogosult meghatározni.  

 

(4) A költségvetési szervek használatában lévő ingó és ingatlan vagyon hasznosításából, 

feleslegessé váló ingó vagyon nyilvántartási vagy forgalmi értéken történő értékesítéséből 

származó bevétel az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését illeti meg. 

 

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői az alapító okiratban meghatározott 

tevékenységi körön belül, az alaptevékenység sérelme nélkül önállóan döntenek ingó és 

ingatlan vagyon megszerzéséről értékhatárra tekintett nélkül az éves költségvetésben 

biztosított keret terhére a beszerzésekre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően.” 

 

11. § A Rendelet 23. § (1) bekezdés 3., 10., 15. pontjainak helyébe a következő rendelkezések 

lépnek, továbbá az alábbi 17. ponttal egészül ki:  

[23. § (1) A polgármester átruházott hatáskörébe tartozik a 21. § (1) bekezdésében 

meghatározottakon túl:] 

„3. kisajátítási eljárás kezdeményezése, ingatlan térítésmentes elfogadása, ingatlan ellenérték 

fejében forgalmi értéken történő megszerzése és elővásárlási jog gyakorlása forgalmi értéken, 



értékhatárra tekintet nélkül a költségvetés keretein belül, azzal, hogy a forgalmi értéktől 

eltérni kizárólag kisajátítási eljárás megelőzése céljából megszerzendő ingatlan esetében van 

lehetőség az eset összes körülményeit mérlegelve, 

10. mezőgazdasági rendeltetésű földterületre haszonbérleti szerződés vagy rekreációs célú 

földhasználati szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése a földterület művelési ágának 

megváltoztatásához szükséges előzetes hozzájárulás kiadása, 

15. az önkormányzati költségvetési szerv használatában álló 500 ezer forint és 10 millió forint 

közötti egyedi bruttó forgalmi értékű ingó vagyontárgy pályáztatás nélküli értékesítése, 

költségvetési szervek közötti átadásának engedélyezése, 

17. vadászati jog gyakorlása, hasznosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.” 

 

12. § A Rendelet 24. § (1) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket az önkormányzat elsősorban 

haszonbérletbe adással vagy rekreációs célú földhasználat keretében hasznosítja. A 

haszonbérlet, valamint a rekreációs célú földhasználat jogszabályban meghatározott határozott 

ideig terjedhet, mely időtartam meghatározásánál Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési 

Szabályzatának előírásait figyelembe kell venni. 

(2) A fizetendő haszonbér, valamint a rekreációs célú földhasználati díj mértékét a föld 

fekvésének, művelési ágának és kataszteri tiszta jövedelmének, valamint termelő 

képességének figyelembe vételével a közgyűlés által átruházott hatáskörben az illetékes 

bizottság határozattal állapítja meg. 

(3) A haszonbérlő, valamint a rekreációs célú földhasználó az általa bérelt földterület 

művelési ágát csak a bérbeadó önkormányzat előzetes hozzájárulásával változtathatja meg, és 

csak ideiglenes jellegű, 30 m
2
-t meg nem haladó alapterületű gazdasági épületet létesíthet az 

építésre vonatkozó jogszabályok szerint, melyet a haszonbérlet megszűnésekor igény nélkül 

köteles elbontani. 

(4) A haszonbérleti szerződést, valamint a rekreációs célú földhasználati szerződést az 

önkormányzat nevében a polgármester köti meg, és ő adja ki a földterület művelési ágának 

megváltoztatásához szükséges előzetes hozzájárulást is. A megkötött haszonbérleti 

szerződések, valamint rekreációs célú földhasználati szerződések nyilvántartásának 

folyamatos vezetéséről a jegyző gondoskodik.” 

 

13. § A Rendelet 28. §-a valamint az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„A pályázati biztosíték és a pályázati ajánlat 

 

28. § (1) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához köthető, amelyet az ajánlat 

benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlattevőnek a kiíró rendelkezésére bocsátani. 

(2) A pályázati biztosíték a pályázati kiírásban szereplő összeg, legfeljebb az induló bruttó ár 

10 %-a, de minimum 5.000,- Ft, amelyről az induló ár meghatározásával egyidejűleg kell 

dönteni. A pályázati biztosíték összegét a felek szerződéskötés esetén a pályázati felhívásban 

foglaltak szerint előlegnek vagy foglalónak tekintik, fizetés esetén a vételárba beszámítják. 

Bérbeadás esetén a pályázati biztosíték összege az egy havi bruttó bérleti díjjal megegyező 

összeg, amely eredményes pályázat esetén az óvadékba vagy a fizetendő bérleti díjba 

beszámít. 

(3) A pályázati biztosíték kamatmentesen visszajár a pályázati kiírás visszavonásától, az 

ajánlatok érvénytelenségének, a pályázat eredménytelenségének megállapításától számított 15 

napon belül. Az ajánlatok érdemi elbírálása esetén a pályázati biztosíték az ajánlati kötöttség 

lejártát követő 15 napon belül kerül kamatmentesen visszautalásra. 



(4) Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség 

időtartama alatt visszavonta.  

(5) A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a rendelet 1/a. melléklete alapján elkészített 

pályázati kiírásban előírtakat. 

(6) Versenyeztetés nélküli tulajdonjog átruházás esetén kötelező a pályázati biztosíték fizetése 

a 36. §-ban foglaltak szerint.” 

 

14. § A Rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(2) Az ajánlattevő az ajánlatához az elbírálástól számított 30 napig, de legfeljebb az általa 

befizetett pályázati biztosíték visszautalásának napjáig kötve marad.” 

 

15. § A Rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(2) A pályázatok bontását a pályázatot előkészítő vagyongazdálkodó képviselője végzi. A 

pályázat bontására meg kell hívni a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyekben 

illetékes osztálya egy köztisztviselőjét, a közgyűlés műszaki ügyekben illetékes 

szakbizottságának, valamint a gazdasági ügyekben illetékes szakbizottságának egy-egy, a 

bizottságok által kijelölt tagját.” 

 

16. § A Rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:    

[31. § (1) Érvénytelen a pályázat, ha] 

„b) a pályázati biztosítékot a pályázó határidőben nem fizette meg vagy annak 

megfizetését nem igazolta,” 

 

17. § A Rendelet 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(2) A pályázatot az az ajánlattevő nyeri meg, aki a pályázati kiírásban meghatározott bírálati 

szempont szerinti összességében legelőnyösebb ajánlatot adta.” 

 

18. § A Rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(1) Eredménytelen pályázat esetén az ismételt pályáztatás csökkentett induló árral is kiírható, 

amely nem lehet kevesebb az érvényes értékbecslésben meghatározott forgalmi értéknél.” 

 

19. § (1) A Rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(2) A versenyeztetés nélküli tulajdonjog átruházásra és vagyonhasznosítási eljárásra a 

versenyeztetés és a szerződéskötés szabályait értelemszerűen alkalmazni kell, amennyiben a 

rendelet eltérően nem rendelkezik.” 

 

(2) A Rendelet 36. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:    

[36. § (3) A versenyeztetés nélküli tulajdonjog átruházásra és vagyonhasznosításra kérelem 

alapján kerülhet sor. A kérelemnek, valamint a kérelem alapján készített előterjesztésnek 

legalább tartalmaznia kell] 

„e) a pályázati biztosíték megfizetésének igazolását.” 

 

(3) A Rendelet 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(4) Az önkormányzat felhívásának megfelelően, attól számított 8 napon belül, de legkésőbb 

a kérelem döntéshozó elé terjesztéséig a kérelmező köteles a rendelet 28. § (2) bekezdése 

alapján megállapított összegű pályázati biztosítékot az önkormányzat részére megfizetni.” 

 

(4) A Rendelet 36. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   

„(5) A döntéshozó elé a kérelem csak akkor terjeszthető, ha tartalmazza a (3) bekezdésben 

meghatározottakat, valamint ha a kérelmező a pályázati biztosíték befizetését igazolta.” 



 

(5) A Rendelet 36. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   

„(7) A pályázati biztosíték kamatmentesen visszajár a kérelem elutasítása, vagy a döntést 

megelőző visszavonása esetén, a kérelem elutasításától, vagy a visszavonás bejelentésétől 

számított 15 napon belül.” 

 

20. § A Rendelet 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(4) Tulajdonjog átruházás esetén a vevő a vételár legalább 50 %-át a szerződéskötéstől 

számított 30 napon belül köteles kifizetni. A fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől 

számított egy éven belül, a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben kell 

megfizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a birtokbaadás napja. Ennél szigorúbb fizetési 

feltételek a pályázati kiírásban, a közgyűlési határozatban vagy a megkötendő szerződésben a 

szerződő fél kérésére határozhatók meg.” 

 

21. § A Rendelet 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Az önkormányzat tulajdonát képező nem közterületi ingatlanra közérdekű használati jog, 

vezetékjog és szolgalom alapításakor vagy biztonsági övezet létesítésekor, valamint közterület 

esetében a terület igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötésekor a jogosult egyszeri 

kártalanítást vagy igénybevételi díjat köteles fizetni, amennyiben a villamos energiáról, a 

földgázellátásról, a bányászatról, a vízgazdálkodásról, az elektronikus hírközlésről szóló 

törvény másként nem rendelkezik. Ennek mértékét a rendelet 4/a. mellékletét képező övezeti 

besorolás alapján, a közgyűlés vonatkozó határozatában megállapított összeghatárok 

alkalmazásával kell meghatározni.” 

 

22. § A Rendelet 49. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    

„(4) Az önkormányzat költségvetési szervei gazdasági társaságai és egyéb szervezetei, 

valamint az önkormányzati beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos eljárásokban az 

önkormányzat megbízásából eljáró szervezetek mentesülnek a szolgáltatási díj megfizetése 

alól, továbbá a közcélú feladatellátás érdekében végrehajtott fejlesztések esetében nem kell 

szolgáltatási díjat fizetni.” 

 

23. § A Rendelet 1/a. mellékletében a „bánatpénz” szövegrész helyébe a „pályázati 

biztosíték” szövegrész lép.  

 

24. § A Rendelet 2. mellékletének III. pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

„Nonprofit szervezetek, így különösen:  

az önkormányzat által alapított közalapítványok, az önkormányzat költségvetési szervei, 

alapítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek, közös fenntartású költségvetési szervek” 

 

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti.  

(2) Hatályát veszti a Rendelet 35. § (2) bekezdése, 48. § (6) bekezdése, a Rendelet 4/b. 

melléklete, továbbá a Rendelet 4/a. mellékletében „A fenti övezetek a 4/b. mellékletben 

szereplő térképen láthatók.” szövegrész. 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

 

 ZMJVK 1/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

212/2015. (XII.17.), 57/2016/I., III. (IV.14.), 252/2016/5. (XII.15.), 

100/2017/4. (VI.15.), 104/2017/2. (V.18.), 123/2017/2. (VI.15.), 143/2017/2. 

(VII. 06.), 144/2017/2. (VII.06.), 217/2017. (XI.23.), 7/2018. (II.07.), 

12/2018/2.1.2.,2.2.2. (II.07.), 14/2018/2. (II.07.), 21/2018. (II.07.), 

33/2018/1.,2.1. (III.08.), 35/2018/2. (III. 08.), 40/2018/2. (III. 08.), 84/2018/2. 

(V.17.), 108/2018. (VI.14.), 114/2018/3. (VI.14.), 125/2018/1. (VII.23.), 

126/2018/2.2. (VII.23.), 151/2018/3.1.2.,3.2.2. (IX.13.), 155/2018. (IX.13.), 

171/2018/2. (X.18.), 175/2018. (X.18.), 180/2018. (XI.21.), 182/2018/I.,III. 

(XI.21.), 183/2018. (XI.21.), 185/2018/2. (XI.21.), 186/2018/3. (XI.21.), 

188/2018. (XI.21.), 190/2018/1.,2. (XI.21.), 191/2018. (XI.21.), 193/2018. 

(XI.21.), 195/2018. (XI.21.), 196/2018. (XI.21.), 198/2018. (XI.21.), 200/2018. 

(XII.13.), 203/2018. (XII.13.), 204/2018. (XII.13.), 205/2018/2. (XII.13.), 

206/2018/2. (XII.13.), 207/2018/2. (XII.13.), 208/2018. (XII.13.), 209/2018/2. 

(XII.13.), 211/2018/2. (XII.13.), 212/2018/2. (XII.13.), 213/2018/2. (XII.13.), 

214/2018/2. (XII.13.), 215/2018/2.,3. (XII.13.), 216/2018. (XII.13.), 219/2018. 

(XII.13.), 220/2018. (XII.13.), 221/2018. (XII.13.), 222/2018. (XII.13.), 

223/2018. (XII.13.), 224/2018. (XII.13.), 225/2018. (XII.13.) sz. lejárt 

határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja, azzal, hogy a 

108/2018. (VI.14.) sz. határozat 1.1, 1.2., 1.8., 1.9.,1.14., 1.15., 1.28., 1.37., 

1.43., 1.48., 1.59., 1.61., 1.65., 1.66., 1.67., 1.68., 1.70. alpontjaira határidő-

módosítást kezdeményez. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2014. (IV.17.) sz. 

közgyűlési határozat vagyonátadási megállapodás aláírására vonatkozó 

végrehajtási határidejét 2020. december 31-re módosítja. 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 206/2016. (XI.24.) sz. 

közgyűlési határozat II. és III. pontja vagyonátadási megállapodások 

aláírására vonatkozó végrehajtási határidejét 2019. december 31-re 

módosítja. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 17/2017. (II.09.) sz. közgyűlési 

határozat 2. pontja végrehajtási határidejét 2021. június 30-ra módosítja. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 54/2017. (IV.13.) sz. 

közgyűlési határozat 4. pontja végrehajtási határidejét 2019. március 31-re 

módosítja. 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2017. (IV.13.) sz. 

közgyűlési határozat I. pontja kifizetett összegek pályázati támogatásból való 

megtérülését követő visszapótlásra vonatkozó végrehajtási határidejét 2019. 

december 31-re módosítja. 

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

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2019. február 28-ra módosítja. 

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

határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja. 



9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100/2017. (VI.15.) sz. 

közgyűlési határozat 3. pontja végrehajtási határidejét 2021. december 31-re 

módosítja. 

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 112/2017. (VI.15.) sz. 

közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2019. március 31-re 

módosítja. 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 112/2017. (VI.15.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontja végrehajtási határidejét 2019. december 31-re 

módosítja. 

12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 127/2017. (VI.15.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontjának új pályázat kiírására vonatkozó 

végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

13. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 257/2017. (XII.14.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja. 

14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 261/2017. (XII.14.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2019. március 31-re módosítja. 

15. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 262/2017. (XII.14.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2019. április 30-ra módosítja. 

16. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2018. (IV.12.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2020. december 31-re módosítja. 

17. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 108/2018. (VI.14.) sz. 

közgyűlési határozat 1.1, 1.2., 1.8., 1.9.,1.14., 1.15., 1.28., 1.37., 1.43., 1.48., 

1.59., 1.61., 1.65., 1.66., 1.67., 1.68., 1.70. alpontjaira vonatkozó végrehajtási 

határidejét 2020. június 30-ra módosítja. 
18. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135/2018. (VIII.15.) sz. 

közgyűlési határozat támogatási kérelem benyújtására vonatkozó végrehajtási 

határidejét 2019. június 30-ra módosítja. 

 

 

Tárgy: A Városi Strand fejlesztésével összefüggő tulajdonosi döntések  

 

 ZMJVK 2/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 

Kft. Alapító Okiratát az időközben bekövetkezett változásokat alapul véve az 

alábbiak szerint módosítja, egyben felhatalmazva a polgármestert a módosítással 

összefüggő, az előterjesztés mellékletét képező társasági okiratok aláírására. A 

módosítások vastag, dőlt betűvel kerültek kiemelésre. 

 

I./  Az Alapító Okirat 2./pontja helyébe (a 8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 

16. szám alatti telephely törlése okán) az alábbi rendelkezés lép: 

 

2./ A társaság székhelye, telephelyei:  

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3. 

Telephelyei:  8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. 

 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78. 

 8900 Zalaegerszeg, 15433 hrsz. (Fürdő sétány 2.) 

 8900 Zalaegerszeg, 2273/9. hrsz. 

 



II./  Az Alapító Okirat 12. pontja a Kft. ügyvezetőjének megváltozott 

lakcímadatai okán módosításra kerül az alábbiak szerint, míg e pont 

alábbi módosításokkal nem érintett egyéb rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak: 

 

  12./ Az ügyvezető: 

Az alapító a társaság ügyeinek intézésére a társaság képviseletére egy fő 

ügyvezetőt nevez ki. 

 

A társaság ügyvezetője: 

Bánhegyi Péter (születési helye: Zalaegerszeg, születési ideje: 

1967.11.26. 

adóazonosító jele: 8368533465 

(anyja születési neve: Dr. Németh Róza Mária) 

          lakcím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 106., A. lph. 3. em. 10. a. 

 

III./  Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 

 

Határidő: 2019. március 7.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  felkérésre: Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 

Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság /rövidített elnevezés: 

Egerszegi Sport és Turizmus Kft. / (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., 

cégjegyzékszám: 20-09-067752, adószám: 13955106-2-20, vezető tisztségviselő: 

Bánhegyi Péter ügyvezető) (a továbbiakban: Kft.) alapítói jogainak 

gyakorlójaként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire figyelemmel az alábbiak szerint határoz a 

Kft. törzstőkéjének leszállításáról: 

 Az Alapító a Kft. jelenleg 41.420.000,- Ft (azaz negyvenegymillió-

négyszázhúszezer forint) névértékű törzstőkéjét 26.000.000,- Ft (azaz 

huszonhatmillió forint) összeggel, a Kft. törzstőkéjéből 26.000.000,- Ft (azaz 

huszonhatmillió forint) névértékű nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatott 

vagyoni betét kivonásával, tőkekivonást megvalósítva leszállítja. Az alapító, 

egyedüli tag törzsbetétének törzstőke-leszállítás utáni mértéke 15.420.000,- Ft 

(azaz tizenötmillió-négyszázhúszezer forint) lesz. A törzstőke-leszállítás oka: 

tőkekivonás. 

 

 Határidő: 2019. március 07.  

 Felelős:  felkérésre: Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt az alábbi 

szövegezésű hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételére: 

 

 „Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion 

u. 3., cégjegyzékszám: 20-09-067752, adószám: 13955106-2-20, vezető 

tisztségviselő: Bánhegyi Péter ügyvezető) alapítójának 2019. február 7. napján 

meghozott, a társaság törzstőkéjének leszállítását célzó 2/2019.(II.07.) sz. 



határozatáról, a Ptk. 3:203.§-a értelmében az alábbi hirdetményt közzétenni 

szíveskedjenek: 

 A korlátolt felelősségű társaság cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma: 

 Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság, székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., 

cégjegyzékszáma: 20-09-067752 

 A leszállítást kimondó határozat meghozatalának napja: 2019. február 7.  

 A tőkeleszállítás ténye: 

 Az alapító egyedüli tag a Kft. törzstőkéjének leszállításáról határozott. 

 A leszállított törzstőke nagysága: 

 A törzstőke leszállítás előtti összege: 41.420.000,- Ft (azaz negyvenegymillió-

négyszázhúszezer forint) 

 Az az összeg, amellyel a törzstőke csökken: 26.000.000,- Ft (azaz 

huszonhatmillió forint) 

 A törzstőke leszállítás utáni összege: 15.420.000,- Ft (azaz tizenötmillió-

négyszázhúszezer forint). 

 A leszállítás után az egyes törzsbetétek nagysága, név és a törzsbetét összege 

feltüntetésével: 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata: 15.420.000,- Ft. 

 A leszállítás oka: tőkekivonás  

 A hitelezőknek szóló felhívás: 

 A Kft. felhívja a hitelezőit, hogy a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény 

első közzétételét megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő 

biztosítékot igényelhet a társaságtól, kivéve a Ptk. 3:204.§ (1) bekezdés a)-d) 

pontjaiban foglalt eseteket. A hitelezők a törzstőke leszállításáról szóló 

hirdetmény második közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn 

belül jelenthetik be, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával 

összefüggésben megfelelő biztosítékra tartanak igényt.” 

 

 Határidő: 2019. március 07.  

 Felelős:  felkérésre: Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egerszegi Sport 

és Turizmus Kft. ügyvezetőjét, hogy a zalaegerszegi 3323/8 helyrajzi szám alatt 

felvett, kivett strandfürdő megnevezésű ingatlan Ady utcai épületét 

térítésmentesen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatára átruházza, a 

tulajdonjog átadásához szükséges megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 2019. március 31.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

   felkérésre: Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Egerszegi 

Sport és Turizmus Kft. és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között 2015.07.09-én a Városi Strand területén található pancsoló medence és 

ahhoz tartozó létesítmények bérbeadására tárgyában létrejött szerződés 

módosításra kerüljön akként, hogy  Városi Strand területén a Modern Városok 

Program keretében megvalósuló fejlesztések kiviteli munkáinak idejére 

(munkaterület átadástól átvételig) az éves bérleti díj 270.000,- Ft + ÁFA / év 



összeg legyen. A munkálatok befejeztével az eredeti szerződéses feltételek 

lépnek érvénybe. 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított bérleti szerződés 

aláírására. 

 

 Határidő: 2019. március 31.  

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: A Déli Ipari Parkban található zalaegerszegi 091/29 hrsz-ú ingatlan 

értékesítésére kiírt pályázat értékelése  

 

 ZMJVK 3/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlan értékesítéséről és 

telekárkedvezmény biztosításáról szóló 193/2018. (XI.21.) sz. határozata alapján a 

zalaegerszegi 091/29 hrsz-ú, 6817 m
2
 területű, kivett telephely megnevezésű, 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező 

ingatlan – munkahelyteremtő beruházás céljára építési telekként történő – 

értékesítésével kapcsolatosan kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek 

nyilvánítja, és elfogadja az egyedüli ajánlattevő Juhász-Intertrans Kft. (8934 

Bezeréd, Hősök útja 2.) ajánlatát. 

 

A pályázat értékelését, a befektetés-támogató rendelet szerint a város számára 

várható pénzügyi haszon és a nyújtott szolgáltatások költsége számítását a közgyűlés 

az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Az önkormányzat munkahelyteremtő beruházás céljára építési telekként értékesíti a 

zalaegerszegi 091/29 hrsz-ú, 6817 m
2
 területű, kivett telephely megnevezésű 

ingatlant a Juhász-Intertrans Kft. (8934 Bezeréd, Hősök útja 2.) részére.       

 

Az ingatlan teljes vételára 23.859.500,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 30.301.565,- Ft. 

 

Az önkormányzat a pályázaton nyertes ajánlattevővel (vevővel) adásvételi és 

támogatási szerződést köt, melyben szerepeltetni kell az alábbiakat: 

- A közgyűlés az ingatlant munkahelyteremtő beruházás céljára értékesíti.  

-   A vevő által az önkormányzat részére 2019. január 18. napján megfizetett 

1.515.078,- Ft pályázati biztosíték a szerződésben foglalónak minősül és a 

vételárba beszámításra kerül.   

 - A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 

13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni 

természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A vevőnek 

cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. 

pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat 

alapján kötött szerződés semmis. 



- Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző 

elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási jogára tekintettel a felek által 

aláírt szerződés az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva 

álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eltelte után, azaz a felek által aláírt 

szerződés MNV Zrt. általi kézhezvételétől számított 36. napon lép hatályba.  

- A vevő által az önkormányzat részére ténylegesen fizetendő vételár összege 

bruttó 24.336.690,- Ft (a teljes nettó vételár után számítandó ÁFA összege 

6.442.065,- Ft és a teljes nettó vételár támogatással csökkentett része 

17.894.625,- Ft), mely a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül 

esedékes. 

- Az ingatlan birtokba adására az adásvételi szerződés hatályba lépésével 

egyidejűleg, a tulajdonba adásra a teljes vételár megfizetését követően kerül 

sor.   

- A teljes vételár kifizetéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja, illetve kiköti a 

foglaló megtartása mellett az elállás jogát a teljes vételár meghatározott időre 

történő meg nem fizetése esetére. 

- Az adásvételi és támogatási szerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi 

költség megfizetése a vevőt terheli, az adásvétellel kapcsolatos változások 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetése a vevő kötelezettsége és 

költsége, az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos illeték megfizetése a vevőt 

terheli.  

-    A Juhász-Intertrans Kft. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén az alábbi fejlesztést vállalja: 

a.) A vállalt átlagos statisztikai állományi létszám növelés a vállalt 

beruházás üzembe helyezésétől számított 2 éven belül 10 fő. 

b.) A vállalt nettó árbevétel növekedés – melyet a beruházás üzembe 

helyezésétől számított 2 éven belül a támogatott befektetés 

tevékenységéből kell elérni - összege: 50 millió Ft. 

c.) A vállalt beruházás – melyet a támogatási szerződés aláírásától számított 

2 éven belül kell megvalósítani - értéke: 50 millió Ft.   

- A közgyűlés a vevő által vállalt fejlesztés adatai alapján, Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés - 

támogató programjáról szóló 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Befektetés-ösztönzési rendelet) 23. §-a szerint a város számára 

várható pénzügyi haszon és a nyújtott szolgáltatások költsége figyelembe 

vételével egyszeri, nettó 5.964.875,- Ft árkedvezmény támogatást nyújt. A 

támogatás mértéke a Befektetés-ösztönzési rendelet 23. § (3) bekezdésében 

foglaltak szerint a 6. § (2) bekezdésében szereplő III. kategória alapján a piaci 

árhoz képest 25 %. A támogatási kategória: az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

hatálya alá tartozó támogatásnak minősül. 

- A felek az árkedvezmény támogatás igénybevétele miatt a Befektetés-

ösztönzési rendelet alapján az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 

támogatási szerződést kötnek. 

- A vállalt beruházást a vállalkozásnak a támogatási szerződés aláírásától 

számított 2 éven belül kell megvalósítania. A vállalkozásnak hitelt érdemlő 

módon bizonyítania kell, hogy a beruházás üzembe helyezésétől számított 2 

éven belül a támogatott befektetés tevékenységéből érte el a vállalt nettó 



árbevétel növekedést, amelyet a beruházás üzembe helyezésekor készített 

mérlegben vagy üzleti tervben kimutatott nettó árbevételhez kell viszonyítani. 

A vállalt átlagos statisztikai állományi létszámot a vállalkozásnak a beruházás 

üzembe helyezésétől számított 2 év alatt kell elérnie, amely létszámnak a 

foglalkoztatását a beruházás üzembe helyezésétől számított legalább 3 évig 

biztosítania kell. 

- A Juhász-Intertrans Kft. által újonnan létrehozott munkakörökben 

foglalkoztatott munkavállalók száma a kedvezményezettnél közvetlenül teljes 

munkaidőben alkalmazott személyek számának nettó növekedése az előző 12 

hónap átlagához képest. Az újonnan létrehozott munkakörök számának 

megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes 

munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg. 

- A Juhász-Intertrans Kft. nyilatkozott, hogy az önkormányzat által nyújtott 

támogatással megvalósítandó projekthez nem kapott Európai Uniós, vagy 

egyéb állami támogatást (ideértve az ún. de minimis támogatásokat is), hogy a 

folyamatban lévő pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben 

csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesült, valamint, hogy kis- 

és középvállalkozásnak (kkv) minősül.   

- A közgyűlés megállapítja, hogy a Juhász-Intertrans Kft. által vállalt projekt 

megfelel a Befektetés-ösztönzési rendeletben meghatározott jogosultsági 

feltételeknek. 

- A támogatási szerződés súlyos megszegése esetén a támogatott vállalkozás 

köteles az árkedvezmény támogatási szerződésben meghatározott összegét a 

jegybanki alapkamat kétszeresével növelten visszafizetni. Súlyos 

szerződésszegésnek minősülnek különösen: a Befektetés-ösztönzési rendelet 8. 

§ (4) bekezdésében meghatározott esetek, valamint a vételár kedvezmény 

igénybevételével megvásárolt ingatlan elidegenítése a szerződésben 

meghatározott támogatási időtartam alatt. 

- A Befektetés-ösztönzési rendelet 8. § (4) bekezdés f)-h) pontjában 

meghatározott esetben a vállalkozás a visszatérítendő támogatást a jegybanki 

alapkamat kétszeresével növelt összegben arányosan köteles visszafizetni. Az 

arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási 

szerződésben kell meghatározni. Amennyiben a részleges teljesítés nem éri el a 

rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek alsó 

határát, a teljes támogatási összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt 

összegben köteles a vállalkozás visszafizetni.  

- A visszafizetési kötelezettség biztosítására szolgáló, szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek: az Önkormányzat javára azonnali beszedési megbízás 

benyújtásának lehetősége az ajánlattevő mindenkori bankszámlái terhére, 

valamint jelzálogjog bejegyzése az értékesített ingatlanra. Az értékesített 

ingatlanra bejegyzett jelzálogjog kiváltható bankgarancia biztosításával. 

- A Juhász-Intertrans Kft. az ingatlan vételárát az Önkormányzat által nyújtott 

árkedvezmény támogatás összegének figyelembe vételével köteles megfizetni 

az alábbiak szerint: bruttó 24.336.690,- Ft (a teljes nettó vételár után 

számítandó ÁFA összege 6.442.065,- Ft és a teljes nettó vételár támogatással 

csökkentett része 17.894.625,- Ft). 

 



A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés, valamint az 

ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: az adásvételi és támogatási szerződés aláírására: 2019. március 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

  felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató 

   

Tárgy: A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15465/4 hrsz-ú 

ingatlan értékesítése  

 

 ZMJVK 4/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 

értékesíti a zalaegerszegi 15465/4 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

5009 m
2
 területű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú 

tulajdonát képező ingatlant a Karát Kamion Transport Kft. (Cg.: 20-09-074665, 

székhely: 8934 Bezeréd, Kossuth L. u. 6.) részére.  

 

A közgyűlés az ingatlan vételárát 17.531.500,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 22.265.005,- Ft 

összegben határozza meg. Az ingatlan forgalmi értéke közművesítéssel került 

meghatározásra. 

 

Az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül 

kell a vevőnek megfizetnie.       

A vevő által az önkormányzat részére megfizetett 2.000.000,- Ft összegű bánatpénz 

az adásvételi szerződésben foglalónak minősül és a vételárba beszámításra kerül.   

A vevőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az átláthatóságáról. A valótlan 

nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

Az ingatlan értékesítése során az államot minden más jogosultat megelőző 

elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási jogára tekintettel az adásvételi 

szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 

napos nyilatkozattételi határidő eltelte után lép hatályba.  

Az ingatlan birtokba adására az adásvételi szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, 

a tulajdonba adásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor.   

A teljes vételár kifizetéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja, illetve kiköti a foglaló 

megtartása mellett az elállás jogát a teljes vételár meghatározott időre történő meg 

nem fizetése esetére. 

A közgyűlés hozzájárul, hogy a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésével egyidejűleg a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vagyonkezelői joga 

törlésre kerüljön. 

Az adásvételi szerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi költség megfizetése a 

vevőt terheli, az adásvétellel kapcsolatos változások ingatlan-nyilvántartásban 

történő átvezettetése a vevő kötelezettsége és költsége, az ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos illeték megfizetése a vevőt terheli.  

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

  felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató 



Tárgy: A 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

 

 ZMJVK 5/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és 

az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. 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 5.140.000    5.200.000 5.250.000 5.300.000 

Tulajdonosi bevételek  02 362.928 350.000 360.000 360.000 

Díjak, pótlékok, bírságok 03 10.000         10.000       11.000       11.000 

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 

eszközök értékesítése 
04 226.720         50.000       40.000       30.000 

Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
05     

Privatizációból származó bevételek 06     

Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 
07     

Saját bevételek (01+... +07) 08 5.739.648     5.610.000 5.661.000 5.701.000 

Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 2.869.824     2.805.000 2.830.500 2.850.500 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (11+...+18) 
10    97.960       126.270      124.685 121.802 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 11     97.960       126.270      124.685 121.802 

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 12     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 
13      

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 14     

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 15 25.000 25.000 25.000 25.000 

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
16     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
17     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
18     

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

19     

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      122.960          151.270     149.685   146.802 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 
29 2.746.864      2.653.730 2.680.815 2.703.698 



 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V. 

22.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

 ZMJVK 6/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a fizető parkolókat üzemeltető 

Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a fizető parkolók működéséről és 

igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá újonnan bevont 

parkolók területén (fizető parkoló övezet kiterjesztése a Berzsenyi Dániel utca 28-30. 

sz. társasház előtti parkoló keleti oldaláig) a fizető parkolás feltételeinek 

megteremtéséről – az energiaellátás kiépítésének kivételével - és a parkolási rend 

kitáblázásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2019. április 30. 

Felelős:  felkérésre: Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 

 

Tárgy: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata  

 

 ZMJVK 7/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 6/2018. (II.07.) sz. határozatával elfogadott 

együttműködési megállapodást felülvizsgálta. 

Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. I. félévi munkatervének 

módosítása  

 

 ZMJVK 8/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. I. félévi munkatervét az alábbiak 

szerint módosítja:  

A 2019. június 13. napjára tervezett ülés időpontja 2019. június 12. napja. 



A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az érintetteket tájékoztassa. 

 

Határidő: 2019. február 25. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyása  

 

 ZMJVK 9/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Balaicz Zoltán polgármester 2019. évi 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

2019. január 2.   1 nap 

2019. február 8.    1 nap 

2019. február 14-15.   2 nap 

2019. március 8-11.   2 nap 

2019. március 25-29.  5 nap 

2019. május 2-3.   2 nap 

2019.június 14-18.   3 nap 

2019. július 15 – augusztus 10.     21 nap 

2019. augusztus 21-23.  3 nap 

2019.október 18-22.   3 nap 

Összesen:                       43 nap 

 

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

meg. 

 

Határidő:  2019. december 31. 

Felelős:  dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: Alapítvány támogatása  

 

 ZMJVK 10/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Andráshida Városrész Településrészi 

Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít 

támogatást az Andráshida Városrész Településrészi Önkormányzat kerete terhére: 

 
Alapítvány 

megnevezése 
Támogatott cél 

Támogatás 

összege 

Határozat 

száma 

Együtt 

Gyermekeinkért 

Zalában Alapítvány 

iskolai programok megvalósítása 100 000 Ft 
1/2018. 

(XII. 09.) óvoda részére eszközvásárlás 80 000 Ft 

 Összesen: 180 000 Ft  

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodás megkötésére. 
 

Határidő: 2019. március 5. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A 2018. évi CXVI. törvény alkalmazása a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

többségi tulajdonában álló cégeknél  

 

 ZMJVK 11/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértve a Munka 

Törvénykönyvének módosításával, azzal az ajánlással fordul az önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságokhoz, hogy a 250 órát meghaladó túlórát – a 

törvénymódosítással megegyezően – csak a dolgozó beleegyezésével lehet 

elrendelni, és azt a dolgozót, aki nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, nem 

érheti hátrány. Ugyancsak a törvénymódosítás alapján a közgyűlés jelzi az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak, hogy a túlórákat, ahogy 

eddig, ezután is a korábbi gyakorlatnak megfelelően kell kifizetni. A közgyűlés 

egyetért a Munka Törvénykönyvében és annak módosításában szereplő azon új 

túlóra szabályozással, amely szerint aki önkéntesen többet akar dolgozni és így 

többet akar keresni, annak legyen erre lehetősége. 

 

2. A határozatról értesítést kapnak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának többségi tulajdonban álló gazdasági társaságainak vezető 

tisztségviselői. 

 

Határidő:  2019. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Közterületek elnevezése  

 

 ZMJVK 12/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Csács településrészen 

található 5481/165 hrsz-ú kivett közútnak a Puskás Ferenc köz elnevezést adja. 

 

Az elnevezés időpontja: 2019. február 7. 

 

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

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2019. február 20. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 



Tárgy: Betöltetlen iskolafogászati körzet ellátására pályázat kiírása  

 

 ZMJVK 13/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a zalaegerszegi I. számú 

iskolafogászati körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak szerint. 

 

Pályázatot meghirdető szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 17-19. Tel.: 92/502-100 

Meghirdetett munkahely és beosztás: fogorvos (zalaegerszegi I. számú 

iskolafogászati körzet, a körzet ellátotti létszáma: 1.914 fő.) 

 

Képesítési és egyéb feltételek:  

  az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben 

meghatározott képesítés, 

  tevékenység ellátására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 

előírásainak megfelelő (saját tulajdonú vagy bérelt) fogorvosi rendelő, 

  büntetlen előélet, 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

  a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát, 

  részletes szakmai önéletrajzot, 

  a fogorvosi szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot, 

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

  az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott igazolást arról, hogy a 

tevékenység ellátására szolgáló fogorvosi rendelő megfelel az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,  

 tevékenység ellátására szolgáló fogorvosi rendelő biztosításáról szóló igazolást 

(tulajdoni lap, vagy a használatot igazoló dokumentum), 

   a fogászati körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló 

nyilatkozatot, 

  hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik. 

 

A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti 

súlyszámok figyelembevételével – előnyt jelentő szempontok: 

a)  a szakvizsga megléte (súlyszám: 20%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két 

szakvizsga vehető figyelembe, nincs szakvizsga: 1 pont), 

b)  hosszabb idejű szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0-15 évig összesen 100 

pont –  

3 évente 20 pont), 

c)  a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%) 

 - önállóan (100 pont) 

 - alkalmazottként (50 pont) 

d)  az ellátáshoz szükséges rendelő biztosításának módja (súlyszám: 30%) 

 - saját tulajdonú rendelőben (100 pont) 

 - bérelt rendelőben (75 pont) 

 



A tevékenység kezdete: 2019. április 1. 

 

A működés finanszírozása: 
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység 

végzéséhez és az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozáshoz a területileg illetékes 

egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott érvényes működési engedéllyel kell 

rendelkeznie. 

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani. 

 

Benyújtási határidő: 2019. február 25. 

Részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán 

(Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., Tel.:502-100/212 mellék). 

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 7-i 

ülésén dönt. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás meghirdetéséről 

gondoskodjon.   

 

Határidő: 2019. február 11. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Magyar Labdarúgó Szövetség Ovifoci pályázatán való részvétel  

 

 ZMJVK 14/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának részvételét az Eötvös József és Liszt Ferenc Általános 

Iskola Liszt Ferenc Tagiskola tekintetében a Magyar Labdarúgó Szövetség által 

meghirdetett Ovi-foci pályázaton. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  a pályázat benyújtása tekintetében 2019. február 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (Mindszentyneum parkoló, 

Mentőállomás fejlesztés, volt MATÁV Pálya fejlesztés, Gébárti tó körbejárhatósága)  

 

 ZMJVK 15/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Mindszentyneum projekthez kapcsolódó parkoló megvalósítása 

érdekében a zalaegerszegi 5750/2, 5750/4, 3011, 3013, 3016, 3019-3028, 

3030-3037 hrsz-ú ingatlanokat az előterjesztés 5. mellékletében található 

lehatárolás szerint.  

 



 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 a 

területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a 

tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra 

terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2019. április 11. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Zalaegerszegi mentőállomás fejlesztése érdekében a zalaegerszegi 

3318 és 3319 hrsz-ú ingatlanokat az előterjesztés 6. mellékletében található 

lehatárolás szerint.  

 

 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 a 

területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a 

tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra 

terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2019. június 30. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a volt MATÁV Pálya fejlesztése érdekében a zalaegerszegi 

0872/13-17, 0872/32, 0872/46, 0872/55, 0862/60 hrsz-ú ingatlanokat az 

előterjesztés 7. mellékletében található lehatárolás szerint.  

 

 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 a 

területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a 

tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra 

terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2019. április 11. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja „A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát 

elősegítő infrastruktúra kialakítása” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a 

zalaegerszegi 0732/122-130, 0732/260-262, 0732/318-319, 0732/80, 0734, 

0800/58, 0800/1-5, 0799/2, 0737/78-79, 0737/49, 0742/12-17, 0742/31, 

0742/18-21, 0742/53, 0744/119, 0744/117, 0744/115, 0744/113, 0744/111, 

0744/109, 0744/107, 0744/105, 0744/19, 0744/103, 0744/101, 0744/99, 



0744/97, 0744/95, 0744/40-53, 0744/21, 0744/1, 0747/48-62 hrsz-ú 

ingatlanokat az előterjesztés 8. mellékletében található lehatárolás szerint.  

 

 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 a 

területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a 

tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra 

terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2019. április 11. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg Hatház utak belterületbe vonásához szükséges terület-

felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala  

 

 ZMJVK 16/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási engedélyezési 

eljárás lefolytatásához a terület-felhasználási célt az alábbiakban határozza meg: 

Zalaegerszeg, Hatház 0693/12, 0693/19, és a 0693/27 hrsz-ú ingatlanok útterület 

kialakítása céljából kerülnek belterületbe. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonási eljárást folytassa le. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A családok otthonteremtési kedvezményét igénybevevők részére értékesítendő 

építési telkekre vonatkozó közgyűlési határozat felülvizsgálata  
 

 ZMJVK 17/2019. (II.07.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2016. (IV.14.) számú határozatát 

az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. A határozat I. pontjában az alábbi szövegrész helyébe  

„1. csomag (korábban már pályáztatott telkek):  

- Cseresznyésszeri u. 8. – 1 db telek, fajlagos bruttó ár 5492 Ft/m
2
 

Zalaegerszeg 1825 hrsz, 718 m
2
 - eladási ár bruttó 3.943.350,- Ft”  

 

az alábbi szövegrész lép: 

„1. csomag (korábban már pályáztatott telkek):  

- Cseresznyésszeri u. 8. – 1 db telek 

Zalaegerszeg 825 hrsz, 718 m
2
 - eladási ár bruttó 4.191.000,- Ft  

-   Budai völgyi u.  - 2 db telek 

- Zalaegerszeg 697/21 hrsz-ú, 878 m
2
 – eladási ár bruttó 4.445.000,- Ft 

- Zalaegerszeg 697/25 hrsz-ú, 1182 m
2
 – eladási ár bruttó 5.588.000,- Ft” 



 

2.  A határozat I. és III. pontjának végrehajtási határideje 2019. december 31-re 

módosul.  

 Egyebekben az 57/2016. (IV.14.) számú határozat változatlan tartalommal 

marad hatályban.  

 

Határidő:  2019. február 7. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

Tárgy: Az Alsóerdei vendégház hasznosítása  

 

 ZMJVK 18/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a kizárólagos tulajdonában álló 

Zalaegerszeg 24501/2 hrsz-ú, (természetben a Zalaegerszeg, Alsóerdei út 29.) 

ingatlant pályázati eljárás lefolytatása nélkül, határozatlan időre bérbe adja 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8900 Zalaegerszeg, 

Kossuth Lajos utca 17-19.) részére az alábbiak szerint: 

-  a beruházás használatba vételétől a bérleti díj összesen 1.508.100,- Ft + 

ÁFA/év 

-  a bérlő köteles viselni a közüzemi költségeket, és az üzemeltetéssel kapcsolatos 

egyéb költségeket 

-  a bérlőnek a használat során figyelemmel kell lennie a Modern Városok 

Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) számú Korm. 

rendeletben foglaltakra 

-  a bérlő jogosult az ingatlan albérletre adására. 

 

Felek a bérleti díj összegét szükség szerint, de legkésőbb öt éven belül 

felülvizsgálják. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan bérbeadásához szükséges 

előzetes támogatói hozzájárulást szerezze be, ennek birtokában felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. április 1. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére  

 

 ZMJVK 19/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt-vel, valamint annak működési területén az érintett települési 

önkormányzatokkal konzorciumban pályázatot nyújt be az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által meghirdetett „Víziközművek 

energiahatékonyságának fejlesztése” tárgyban Zalaegerszeg közigazgatási 

területén az alábbi eszközbeszerzésekre:  

 Zalaegerszeg, Majori u. szivattyú csere 2 db 



 Zalaegerszeg-Pózva 0. Külsőkórház szennyvízátemelő szivattyú csere 2 

db, frekvenciaváltó fejlesztése 

 Zalaegerszeg régi szennyvíztelep, Október 6 tér frekvenciaváltók 

fejlesztése 

 Ságod Reg 0-ás szennyvízátemelő almás mellett frekvenciaváltók 

fejlesztése 

 Zalaegerszeg Zala úti szennyvíz átemelő (mérő: vásártér u 01) 

frekvenciaváltók fejlesztése 

 

 A Közgyűlés vállalja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatára jutó 

saját forrás biztosítását a szennyvíz használati díj terhére, melynek összege a 

fejlesztési igény költségeinek legalább 50 %-a.   

 A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékletében foglalt - a pályázat 

benyújtásához szükséges - konzorciumi együttműködési megállapodást, mely 

kiegészítésre kerül valamennyi érintett önkormányzat adataival, valamint 

tervezett eszközbeszerzéseikkel, és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

 Határidő: 2019. február 28. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a „Víziközművek 

energiahatékonyságának fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos 

nyilatkozatok és egyéb, a projektben szereplő feladatok megvalósításához 

szükséges dokumentumok aláírására, valamint az ehhez kapcsolódó esetleges 

közbeszerzési eljárások során a szükséges döntések meghozatalára. 

 

 Határidő:  2021. július 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, 

hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett 

„Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” tárgyú pályázati 

felhívásra közös konzorciumban benyújtott pályázat előkészítésében, 

benyújtásában, valamint a nyertes pályázatok lebonyolításában vegyen részt, 

illetve az ehhez kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő: 2021. július 31. 

 Felelős:  felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából történő 

fejlesztésére  

 

 ZMJVK 20/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

1.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – a 11-32054-1-010-00-14 

MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer 

vonatkozásában az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, Bagod és 

Zalaboldogfa Községek Önkormányzataival konzorciumban pályázatot nyújt 



be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett 

„Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” a 

2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési tervben elfogadott Zalaegerszeg 

közigazgatási területére vonatkozóan az alábbi rekonstrukciós munkákra:  

 Zalaegerszeg Kosztolányi u. (Petőfi u.; Berzsenyi u. csomópontok) 

ivóvízvezeték rekonstrukció 

 Zalaegerszeg Perlaki u. ivóvízvezeték rekonstrukció 

 Zalaegerszeg Czobor I-II. ütem (Köztársaság-Czobor-Olajmunkás 

összekötés) ivóvízvezeték rekonstrukció 

 Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése 

 Zalaegerszeg 74-76. út csomópont rekonstrukció 

 Zalaegerszeg Juhász Gy. - Zrínyi út között gerincvezeték csere 

 
 A Közgyűlés vállalja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatára jutó 

saját forrás biztosítását az ivóvíz használati díj terhére, melynek összege a 

fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-a.   

 A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt - a pályázat 

benyújtásához szükséges - konzorciumi együttműködési megállapodást, mely 

kiegészítésre kerül valamennyi érintett önkormányzat adataival, valamint tervezett 

rekonstrukciós fejlesztéseikkel, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

 Határidő: 2019. február 28. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

1.2.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a víziközmű-rendszer 

vonatkozásában a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 

támogatásra” című pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok és egyéb, a 

projektben szereplő feladatok megvalósításához szükséges dokumentumok 

aláírására, valamint az ehhez kapcsolódó esetleges közbeszerzési eljárások 

során a szükséges döntések meghozatalára. 

 

 Határidő: 2020. március 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

2.1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése - a 21-32054-1-048-01-10 

MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer 

vonatkozásában az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, Csonkahegyhát, 

Dobronhegy, Egervár, Kávás, Kisbucsa, Kemendollár, Pusztaszentlászló, 

Zalaszentlőrinc, Sárhida, Bocfölde, Babosdöbréte, Vaspör, Zalacséb, 

Zalaszentgyörgy, Csatár Községek Önkormányzataival konzorciumban 

pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 

meghirdetett „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 

támogatásra” a 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési tervben elfogadott 

Zalaegerszeg közigazgatási területére vonatkozóan az alábbi rekonstrukciós 

munkákra:   

 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. szennyvíz vezeték kiváltás 

 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. VMK előtt szennyvíz vezeték kiváltása 

 Zalaegerszeg, Mókus u. II. ütem szennyvíz vezeték 

 Zalaegerszeg Jókai- Arany J. u. I. ütem szennyvíz vezeték kiváltása 

 Zalaegerszeg Falumúzeum u. szennyvízvezeték kiváltás. 



 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16 - 24. ÁNTSZ - Temető közötti szakasz 

gravitációs szennyvízrendszer megszüntetés az úton, és átkötése az új 

rendszerre a járdán 

 Zalaegerszeg - Ságod 1. átemelő és nyomott rendszer gravitációsra 

 Zalaegerszeg, Muskátli u. szennyvíz vezeték kiváltás 

 

 A Közgyűlés vállalja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatára jutó 

saját forrás biztosítását a szennyvíz használati díj terhére, melynek összege a 

fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-a.   

 

 A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt - a 

pályázat benyújtásához szükséges - konzorciumi együttműködési 

megállapodást, mely kiegészítésre kerül valamennyi érintett önkormányzat 

adataival, valamint tervezett rekonstrukciós fejlesztéseikkel, és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

 Határidő: 2019. február 28. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szennyvíz-közműrendszer 

vonatkozásában a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 

támogatásra” című pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok és egyéb, a 

projektben szereplő feladatok megvalósításához szükséges dokumentumok 

aláírására, valamint az ehhez kapcsolódó esetleges közbeszerzési eljárások 

során a szükséges döntések meghozatalára. 

 

 Határidő: 2020. március 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, 

hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett 

„Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” 

tárgyú pályázati felhívásra közös konzorciumban benyújtott pályázatok 

előkészítésében, benyújtásában, valamint a nyertes pályázatok 

lebonyolításában vegyen részt, illetve az ehhez kapcsolatos szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2020. március 31. 

 Felelős:  felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg középtávú (15 éves) út és járda felújítási és fejlesztési 

koncepciójának kidolgozása  

 

 ZMJVK 21/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

érintett állami szervek, gazdasági társaságok bevonásával készüljön el városunk 

középtávú, 15 éves szakmai koncepciója az utak, járdák és közművek felújítására és 

fejlesztésére vonatkozóan. A koncepciónak tartalmaznia kell egy szakmai javaslatot 



a felújítások és fejlesztések sorrendjére, ütemezésére, és a felhasználható saját 

források, illetve a bevonható külső források kalkulációjára. A koncepciót 2019. 

december 31. időpontig a közgyűlés elé kell tárni, amely dönt annak elfogadásáról. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról, valamint a 

2019. évi terv meghatározása  

 

 ZMJVK 22/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Zalaegerszeg 

Környezetvédelmi Alap Felhasználási Tervét az előzetes költségbecslések 

alapján. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés 

tervezésekor az Alapban rendelkezésre álló maradvánnyal együtt, lehetőség 

szerint biztosítson 9.300 eFt összegű fedezetet az alábbi projektek 

megvalósítására.  

 
1. Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése  800 eFt 

2.  Virágos Zalaegerszegért akció lebonyolítása  800 eFt 

3.  Köztisztasági akciók szervezése, hulladékgazdálkodási feladatok ellátása  2.000 eFt 

4.  Zaj- és rezgésvédelem  500 eFt 

5.  Vízvédelem  2.000 eFt 

6.  Zöldfelületek fejlesztése  700 eFt 

7.  Koronabiztosítás készítése 2.500 eFt 

8. Parkerdő zöldfelületének rendezése 700 eFt 

 Összesen: 10.000 eFt 

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  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 2019. évben azonnali intézkedést igénylő környezet- vagy 

természetvédelmi feladat merül fel. 

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 

 

AA  kköözzggyyűűllééss  22001199..  ffeebbrruuáárr  77--ii  üülléésséénn  

ttáárrggyyaalltt  ttáájjéékkoozzttaattóókk  
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gyermekjogi Stratégiájában megfogalmazott 

célok megvalósulásáról a 2018. évben 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciója céljainak megvalósításáról 

 

 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  22001199..  ffeebbrruuáárr  77--ii  kköözzggyyűűllééss  

zzáárrtt  üülléésséénn  hhoozzootttt  hhaattáárroozzaattaaiirróóll  
 

 
Tárgy: A ”Lakhatásért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 

 ZMJVK 23/2019. (II.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Mészáros Ágnes (Zalaegerszeg, 

Hegyalja út 32.) – lemondására tekintettel – megüresedett helyére a 

„Lakhatásért” Közalapítvány Kuratóriumába határozott időre, a következő 

önkormányzati választást követő év február 28. napjáig Szabó Gábornét 

(Zalaegerszeg, Hegyalja út 13/B 1/4.) választja meg. 

 

 Határidő:  2019. február 07. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváth Gyuláné (Zalaegerszeg, 

Göcseji u. 59/A. II/9.) – lemondására tekintettel – megüresedett helyére a 

„Lakhatásért” Közalapítvány Felügyelőbizottságába határozatlan időre 

Malomsoki Jenőt (Zalaegerszeg, Madách u. 20. V/33.) választja meg. 

 

 Határidő:  2019. február 07. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. 3.1.  Az alapító okirat 11.) pontjában a „A Kuratórium tagjai” részben a 

„Mészáros Ágnes Zalaegerszeg, Hegyalja út 32.” szövegrész helyébe a 

„Szabó Gáborné Zalaegerszeg, Hegyalja út 13/B 1/4.” szövegrész lép. 

3.2.  Az alapító okirat 12.) pontjában a „A Felügyelőbizottság tagjai” részben 

a „Horváth Gyuláné Zalaegerszeg, Göcseji u. 59/A. II/9.” szövegrész 

helyébe a „Malomsoki Jenő Zalaegerszeg, Madách u. 20. V/33.” 

szövegrész lép 

3.3.  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:  2019. február 22. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: Átmeneti segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2019. (II.07.) számú 

határozatával a fellebbezését elutasítja, az I. fokú határozatot helyben hagyja. 

 

 

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személyek lakáskérelme 
 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2019. (II.07.) számú 

 határozatával rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja 2 fő 

 lakáshoz jutási kérelmét. 

 

 
Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása  

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 26/2019. (II.07.) számú 

határozatával 1 fő jogcím nélküli lakáshasználó kérelmét a bérleti jogviszonya 

helyreállítására elutasítja.  



„Lakhatásért” Közalapítvány 

 

Alapító Okirata 

 

a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

amely készült a „Lakhatásért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az 

alapítvány alapítóinak 2019. február 07-i ülésén hozott 23/2019. (II.07.) 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:  

 Bécsi Melinda Éva    Zalaegerszeg, Kisbükk dűlő 7. 

A Kuratórium elnökhelyettese: 

 Sümegi László   Zalaegerszeg, Cserfa u. 5. 

A Kuratórium tagjai:  

 Dr. Tőke Alajos   Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 37/3. 

 Lórántné Kemes Csilla   Zalaegerszeg, Petőfi köz 1/A. 

 Dömötör Mónika   Zalaegerszeg, Kápolnáshegyi u. 2544 hrsz. 

 Szabó Gáborné   Zalaegerszeg, Hegyalja út 13/B. 1/4. 

 Kauzli Józsefné   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: 

Malomsoki Jenő  Zalaegerszeg, Madách u. 20. V/33. 

 ifj. Dr. Marx Gyuláné  Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 1. 

 Dr. Tihanyi Ferencné  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 Bécsi Melinda Éva, 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 2019. február 

07-i ülésén hozott 23/2019. (II.07.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 

 

 

Zalaegerszeg, 2019. február 07. 

 

  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, 2019. február 07. 

 

 

 

  Zalaegerszeg Megyei  

Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 

Balaicz Zoltán 

polgármester 
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