XXI. évfolyam 19. szám
_

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2020. SZEPTEMBER 18.

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
ZMJVÖK 27/2020. (IX.18.) ÖR.

a fizető parkolók működéséről és
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997.
(V.22.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVÖK 201/2020. (IX.10.) határozata

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési,
polgármesteri határozatok végrehajtásáról

ZMJVÖK 202/2020. (IX.10.) határozata

A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.
(II.10.) önkormányzati rendelet III.
negyedévi módosítása

ZMJVÖK 203/2020. (IX.10.) határozata

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó
Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének
elfogadása

ZMJVÖK 204/2020. (IX.10.) határozata

A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2020. évi
előzetes üzleti tervének véglegesítése

ZMJVÖK 205/2020. (IX.10.) határozata

A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi
előzetes üzleti tervének véglegesítése

ZMJVÖK 206/2020. (IX.10.) határozata

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2020. évi végleges üzleti tervének
elfogadása

ZMJVÖK 207/2020. (IX.10.) határozata

A Zala-Müllex Kft. 2020. évi előzetes
üzleti tervének véglegesítése

ZMJVÖK 208/2020. (IX.10.) határozata

A LÉSZ Kft. 2020. évi végleges üzleti
tervének elfogadása

ZMJVÖK 209/2020. (IX.10.) határozata

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2020.
évi végleges üzleti tervének elfogadása

ZMJVÖK 210/2020. (IX.10.) határozata

A Városgazdálkodási Kft. 2020. évi
végleges üzleti tervének elfogadása

ZMJVÖK 211/2020. (IX.10.) határozata

A Kvártélyház Kft. 2020. évi végleges
üzleti tervének elfogadása

ZMJVÖK 212/2020. (IX.10.) határozata

A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.
2020. évi végleges üzleti tervének
elfogadása

ZMJVÖK 213/2020. (IX.10.) határozata

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
2020. évi végleges üzleti tervének
elfogadása,
az
ügyvezető
prémiumfeladatának módosítása

ZMJVÖK 214/2020. (IX.10.) határozata

Nyugat-Pannon
Járműipari
és
Mechatronikai
Központ
Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
megszüntetése

ZMJVÖK 215/2020. (IX.10.) határozata

A településrendezési eszköz módosítását
megelőző
településfejlesztési
döntés
meghozatala, kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítás

ZMJVÖK 216/2020. (IX.10.) határozata

Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához

ZMJVÖK 217/2020. (IX.10.) határozata

A
Zalaegerszeg
Kultúrájáért
Közalapítvány és a „Lakhatásért”
Közalapítvány
alapító
okiratának
módosítása

ZMJVÖK 218/2020. (IX.10.) határozata

Alapítvány támogatása

ZMJVÖK 219/2020. (IX.10.) határozata

A Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ alapító okiratának módosítása

ZMJVÖK 220/2020. (IX.10.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi
Koncepciója [2020-2023.]

ZMJVÖK 221/2020. (IX.10.) határozata

A Zalaegerszeg kistérségi sürgősségi
alapellátási
ügyelet
működtetése
érdekében
feladat-ellátási
szerződés
megkötése

ZMJVÖK 222/2020. (IX.10.) határozata

Együttműködési megállapodás megkötése
3
db
keményborítású
teniszpálya
kivitelezésére vonatkozóan

ZMJVÖK 223/2020. (IX.10.) határozata

Vágóhíd utcai birkózó terem fejlesztése

ZMJVÖK 224/2020. (IX.10.) határozata

Az
„Önkormányzati
étkeztetési
fejlesztések támogatása” tárgyú 2020. évi
pályázati kiírásra benyújtott pályázat
hiánypótlása

ZMJVÖK 225/2020. (IX.10.) határozata

A 2021-2035. évi 15 éves Gördülő
Fejlesztési Terv elfogadása, továbbá a
2020-2034. évi 15 éves Gördülő
Fejlesztési Terv módosítása

ZMJVÖK 226/2020. (IX.10.) határozata

Zalaegerszeg 21501/4 és 029/16 hrsz.-ú
ingatlanok részterületének a Bogáncs
Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület általi
igénybevétele

ZMJVÖK 227/2020. (IX.10.) határozata

Harasztifalu 033/13, 045/4, 045/7 hrsz.
ingatlanok
alhaszonbérbe
adásához
hozzájárulás

ZMJVÖK 228/2020. (IX.10.) határozata

TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001
azonosítószámú
projekt
keretében
megvalósuló, „Körforgalmi csomópont a
76. sz. főút és az észak-déli ipari parki út
kereszteződésében”
projektelem
megépítéséhez szükséges anyagi forrás

átmeneti biztosítását szolgáló pénzeszköz
átadás a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
részére
ZMJVÖK 229/2020. (IX.10.) határozata

Kazinczy tér 6. sz. alatti ingatlan
(Zalaegerszeg 3585 hrsz.) értékesítése

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2020. szeptember 10-i ülésén
tárgyalt tájékoztató
Tájékoztató a 2020. szeptember 10-i
közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány
Alapító Okirata
„Lakhatásért”
Okirata

Közalapítvány

Alapító

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
27/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló
19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 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.) 6. § (1) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje
a.) munkanapokon
- Zárda utca Tomori Pál és József Attila utca közötti szakasza
7.00-17.00 óra
- a piac környékén (Munkácsy u., Jákum u., Sütő u., Budai Nagy Antal
u., Mérleg tér, Várkör) 6.30 - 18.00 óra
- a város többi részén 8.00 - 18.00 óra közötti időszak”
2. § A R. 11. § (1a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1a) Az üzemeltetőnél írásbeli kérelem és a Zala Megyei Kórház főigazgatója által kiállított
igazolás alapján történt regisztrációt követően – a díjmentes használatra jogosító rendszámot
tartalmazó bérlettel - a Zárda utca Tomori Pál utcától északra eső szakaszán, Rózsák tere,
Mátyás király utca, Tomori Pál utca, a Kosztolányi D. u. Hunyadi utca és Békeligeti utca
közötti szakasza, valamint a Zrínyi M. u. 2. sz. (vasút melletti kisposta) előtti fizető parkoló
helyein díjmentesen várakozhatnak a kórházzal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személyek. A kórházi dolgozók részére kiadott díjmentességet igazoló bérletek száma nem
haladhatja meg a 200 darabot.”
3.§ A R. I. mellékletének 54. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 54. Zárda utca (József Attila utcától északra)”
4. § Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés
végrehajtásáról

a

lejárt

határidejű

közgyűlési,

polgármesteri

határozatok

ZMJVÖK 201/2020. (IX.10.) határozata
I.
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester
jelentését a 132/2015. (VI.18.), 189/2015. (XI.19.), 5/2019. (II.07.),
37/2019/I.1.2. (III.07.), 47/2019. (IV.11.), 65/2019/2. (V.16.), 95/2019.
(VI.12.), 123/2019/I.1.2. (VIII.08.), 132/2019. (IX.12.), 186/2019. (XI.21.),
191/2019. (XII.12.), 1/2020. (I.31.), 46/2020/III.2. (III.05.), 48/2020. (III.05.),
50/2020/I.2. (III.05.), 179/2020/I. (VI.25.), 181/2020/2. (VI.25.), 182/2020/2.
(VI.25.), 183/2020. (VI.25.), 184/2020/1. (VI.25.), 186/2020. (VI.25.),
187/2020/1. (VII.29.), 188/2020. (VII.29.), 189/2020. (VII.29.), 190/2020/1.2.,
II. (VII.29.), 191/2020/1. (VII.29.), 192/2020. (VII.29.), 195/2020. (VII.29.),
197/2020/1. (VII.29.), 199/2020. (VIII.27.) lejárt határidejű közgyűlési
határozatainak végrehajtásáról elfogadja.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 108/2018.
(VI.14.) határozat 1.1., 1.8, 1.28., 1.43., 1.48., 1.61. alpontjainak végrehajtási
határidejét 2020. december 30-ra módosítja.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 108/2018.
(VI.14.) határozat 1.2., 1.9., 1.14., 1.15., 1.37., 1.59., 1.65., 1.66., 1.67., 1.68.,
1.70. alpontjainak végrehajtási határidejét 2022. június 30-ra módosítja.

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 55/2019.
(IV.11.) határozat 2. és 3. pontjainak végrehajtási határidejét 2021. december
31-re módosítja.

5.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 127/2019.
(IV.11.) határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2021. december 31-re
módosítja.

6.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 50/2020.
(III.05.) határozat I.3. pontjának végrehajtási határidejét 2020. december 31re módosítja.

7.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 58/2020.
(III.05.) határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2020. október 30-ra
módosítja.

8.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 196/2020.
(VII.29.) határozat pályázat benyújtása feladat végrehajtási határidejét 2020.
szeptember 30-ra módosítja.

II.
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester
jelentését a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 81/2020. (IV.06.),
82/2020/2. (IV.08.), 100/2020/3. (V.11.), 105/2020/I. (V.11.), 112/2020.
(V.11.), 114/2020/1., 2. (V.11.), 120/2020. (V.11.), 127/2020. (V.18.),
130/2020. (V.25.), 132/2020/III. (V.26.), 137/2020. (VI.11.), 138/2020.
(VI.12.), 139/2020. (VI.12.), 141/2020. (VI.15.), 142/2020. (VI.15.), 143/2020.
(VI.15.), 144/2020. (VI.15.), 145/2020. (VI.15.), 147/2020. (VI.15.), 148/2020.
(VI.15.), 149/2020. (VI.15.), 150/2020. (VI.15.), 151/2020. (VI.15.), 153/2020.
(VI.15.), 154/2020. (VI.15.), 155/2020. (VI.15.), 156/2020. (VI.15.), 157/2020.
(VI.15.), 158/2020. (VI.15.), 159/2020. (VI.15.), 160/2020. (VI.15.), 161/2020.
(VI.15.), 162/2020. (VI.15.), 163/2020. (VI.15.), 166/2020. (VI.15.), 167/2020.
(VI.15.), 168/2020. (VI.15.), 169/2020. (VI.15.), 170/2020. (VI.15.), 171/2020.
(VI.17.), 172/2020. (VI.17.), 175/2020. (VI.17.), 177/2020/2. (VI.17.),
178/2020. (VI.17.) lejárt határidejű határozatainak végrehajtásról elfogadja.

Tárgy: A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet III.
negyedévi módosítása
ZMJVÖK 202/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3/2020. (II.06.)
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés
Helyi és települési adók
Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb
tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (11+...+18)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő
fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

Sorszám

Tárgyév

Adatok: ezer Ft-ban
Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
1. évben
2. évben
3. évben
5.981.000
6.160.000
6.345.000
410.000
410.000
410.000
8.000
8.000
8.000

01
02
03

5.799.000
429.945
8.000

04

85.194

80.000

75.000

70.000

08
09

6.322.139
3.161.070

6.479.000
3.239.500

6.653.000
3.326.500

6.833.000
3.416.500

10

151.270

149.685

146.802

145.413

11
12

126.270

124.685

121.802

120.413

25.000

25.000

25.000

25.000

05
06
07

13
14
15

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(20+...+27)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő
fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-28)

16
17
18
19

3.249

11.640

18.745

18.323

20
21

3.249

11.640

18.745

18.323

28

154.519

161.325

165.547

163.736

29

3.006.551

3.078.175

3.160.953

3.252.764

22
22
24
25
26
27

A közgyűlés felkéri a polgármestert,
kötelezettségvállalások teljesítését.
Határidő:
Felelős:

hogy

kísérje

figyelemmel

a

éves zárszámadás
Balaicz Zoltán polgármester”

Tárgy: A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének
elfogadása
ZMJVÖK 203/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi
Létesítményfenntartó Kft. 2020. évi végleges üzleti tervét 268.340 eFt nettó
árbevétellel és -42.476 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az
ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges
lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy: A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervének véglegesítése
ZMJVÖK 204/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a ZTESPORTSZOLG Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervét – a 201/2019/1. (XII.12.) sz.
közgyűlési határozat alapján 34.600 eFt egyéb bevétellel és 26.911 eFt adózott
eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt,
hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervének véglegesítése
ZMJVÖK 205/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit
Kft. előzetes üzleti tervét – a 207/2019/1. (XII.12.) sz. közgyűlési határozata alapján
135.860 eFt nettó árbevétellel és 1.315 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti
tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének
elfogadása
ZMJVÖK 206/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
végleges üzleti tervét 2.703.900 eFt nettó árbevétellel és 1.150 eFt adózott
eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Horváth Márton ügyvezető

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervének véglegesítése
ZMJVÖK 207/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft.
2020. évi előzetes üzleti tervét – a 209/2019/1. (XII.12.) sz. közgyűlési határozat
alapján 2.420.753 eFt nettó árbevétellel és 97.564 eFt adózott eredménnyel végleges üzleti tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a
határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének elfogadása
ZMJVÖK 208/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2020. évi
végleges üzleti tervét 514.144 eFt nettó árbevétellel és 1.047 eFt adózott

eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Pais Kornél ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2020. évi végleges üzleti tervének elfogadása
ZMJVÖK 209/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
2020. évi végleges üzleti tervét 190.604 eFt nettó árbevétellel és -20.398 eFt adózott
eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének elfogadása
ZMJVÖK 210/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Városgazdálkodási
Kft. 2020. évi végleges üzleti tervét 896.635 eFt nettó árbevétellel és -33.502 eFt
adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Horváth István ügyvezető

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének elfogadása
ZMJVÖK 211/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft.
2020. évi végleges üzleti tervét 15.000 eFt nettó árbevétellel és -483 eFt adózott
eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének
elfogadása
ZMJVÖK 212/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi
Rendezvényszervező Kft. 2020. évi végleges üzleti tervét 8.150 eFt árbevétellel és

4.058 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a
határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének
elfogadása, az ügyvezető prémiumfeladatának módosítása
ZMJVÖK 213/2020. (IX.10.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi
Televízió és Rádió Kft. 2020. évi végleges üzleti tervét 74.000 eFt nettó
árbevétellel és 4.850 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az
ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges
lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2.

2021. május 31.
felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi
Televízió és Rádió Kft. ügyvezetőjének 2020. évi prémiumfeladatairól szóló
205/2019. (XII.12.) sz. határozat 2. pontjának 3. és 4. alpontját az alábbiak
szerint módosítja:
„3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő
prémium adható 26 millió forint külső megrendelőtől származó bevétel elérése
esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő
prémium adható reklámbevételekből származó 35 millió forint árbevétel
elérése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén
az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium
adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.”
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi módosított
prémiumfeladatairól tájékoztassa az ügyvezetőt.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetése
ZMJVÖK 214/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért a NyugatPannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság megszűnésével.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. megszűnése érdekében
szükséges intézkedéseket megtegye, okiratokat aláírja.

A Kft. megszűnése során felmerülő önkormányzatra eső költségek fedezetéül
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a
„Nyugat-Pannon Járműipari és Mechanikai Szolgáltató Kp. működési hozzájárulás”
nevű sora szolgál.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés
meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
ZMJVÖK 215/2020. (IX.10.) határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kossuth –
Petőfi – Kosztolányi - Hunyadi utcák által határolt tömbbelső tervezett
fejlesztése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg
2229/4, 2230, 2231/3, 2231/5, 2231/6, 2263, 2264, 2265 hrsz-ú ingatlanokat.
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
területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

II.

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg,
Bíró Márton 107. szám alatti ingatlan szabályozásának tervezett módosítása
érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 2432/3,
2433/1, 2433/2 hrsz-ú ingatlanokat.
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
területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

III.

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kerámia
lakópark tervezett fejlesztése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja
a Zalaegerszeg 3464, 3491/6, 3491/8 hrsz-ú ingatlanokat.

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
területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:
IV.

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Nagypálipatak tervezett vagyonjogi rendezése érdekében kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja a Zalaegerszeg 0831/170, 0831/215, 0831/222, 0831/300-0831/303,
0831/320 hrsz-ú ingatlanokat.
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
területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

V.

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zrínyi út
nyugati oldalán tervezett ingatlan adásvétel és telekrendezés érdekében kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 1364/3 hrsz-ú ingatlant.
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
területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

VI.

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Jánkahegyen a
közlekedési területek szabályozásának felülvizsgálata és lakótelek tervezett
fejlesztése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg
23561/3, 23561/5, 23562/1, 23562/2, 23563, 23564, 23567, 23568/1, 23568/3,
23568/4, 23571/1, 23571/2, 23572, 23575 hrsz-ú ingatlanokat.

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
területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

VII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg,
Neszele városrészben tervezett sportpálya megvalósíthatósága érdekében
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 6351 hrsz-ú ingatlant.
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
területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

VIII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a volt ruhagyár
területén és környezetében tervezett fejlesztés megvalósíthatósága érdekében
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 4407, 4885/3, 4886,
4887/1-3, 4888/2-3, 4889, 4901 hrsz-ú ingatlanokat.
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
területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához

Felsőoktatási

Önkormányzati

ZMJVÖK 216/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

Felkéri a polgármestert, gondoskodjon az erről szóló szándéknyilatkozat aláírásáról,
valamint tegye meg a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket. Az
ösztöndíj fedezetét a közgyűlés a szociális és igazgatási ágazat kerete terhére
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a csatlakozási nyilatkozat beküldésére 2020. október 1.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány és a „Lakhatásért” Közalapítvány
alapító okiratának módosítása
ZMJVÖK 217/2020. (IX.10.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg
Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 10.3.) pontjában a
„A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a
Határozatok Könyvében folyamatosan nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy
kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint számaránya
megállapítható legyen.” szövegrész helyébe a
„A Kuratórium a határozatait az ülésén, vagy rendkívüli, azonnali döntést
igénylő esetben ülés tartása nélkül, elektronikus szavazás útján hozza.
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök kezdeményezi.
A kuratóriumi előterjesztést és a határozati javaslatot a válaszadási határidő és
az elnök e-mail címének megadásával a tagokkal előre regisztráltatott e-mail
címre kell megküldeni. Az e-mail-címek jogbiztonságáért az érintettek
vállalnak felelősséget.
A tagok számára a határozati javaslat kézhezvételétől számított legalább
nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az
elnök részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább négy szavazatot megküldenek az elnök részére.
A szavazatszámlálásról jegyzőkönyv kerül felvételre, a szavazatokat tartalmazó
e-maileket ki kell nyomtatni és a jegyzőkönyv mellékleteként meg kell őrizni.
A jegyzőkönyv tartalmazza a szavazásra bocsátott határozattervezet
eljuttatásának módját és időpontját, a szavazatot leadó tag válaszának tartalmát
és időpontját, valamint a feladó e-mail címét.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül az előre
regisztráltatott e-mail címre történő megküldéssel közli a tagokkal. A

határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Ha a Kuratórium bármely tagja az ülés megtartását kívánja, a Kuratórium
ülését az elnöknek össze kell hívnia.
A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a
Határozatok Könyvében folyamatosan nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy
kell vezetni, hogy abból a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye, valamint számaránya
megállapítható legyen.” szövegrész lép.
Az alapító okirat módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban
maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá és a
Zalaegerszegi Törvényszékhez a nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:
2.

2020. szeptember 25.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
„Lakhatásért” Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 11.) g) pontjában a
„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.” szövegrész helyébe a
„A Kuratórium a határozatait az ülésén, vagy rendkívüli, azonnali döntést
igénylő esetben ülés tartása nélkül, elektronikus szavazás útján hozza.
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök kezdeményezi.
A kuratóriumi előterjesztést és a határozati javaslatot a válaszadási határidő és
az elnök e-mail címének megadásával a tagokkal előre regisztráltatott e-mail
címre kell megküldeni. Az e-mail-címek jogbiztonságáért az érintettek
vállalnak felelősséget.
A tagok számára a határozati javaslat kézhezvételétől számított legalább
nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az
elnök részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább négy szavazatot megküldenek az elnök részére.
A szavazatszámlálásról jegyzőkönyv kerül felvételre, a szavazatokat tartalmazó
e-maileket ki kell nyomtatni és a jegyzőkönyv mellékleteként meg kell őrizni.
A jegyzőkönyv tartalmazza a szavazásra bocsátott határozattervezet
eljuttatásának módját és időpontját, a szavazatot leadó tag válaszának tartalmát
és időpontját, valamint a feladó e-mail címét.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül az előre
regisztráltatott e-mail címre történő megküldéssel közli a tagokkal. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Ha a Kuratórium bármely tagja az ülés megtartását kívánja, a Kuratórium
ülését az elnöknek össze kell hívnia.
A határozathozatal során valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A Kuratórium
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a Határozatok Könyvében
folyamatosan nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból
a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők személye, valamint számaránya megállapítható legyen.”
szövegrész lép.
Az alapító okirat módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban
maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá és a
Zalaegerszegi Törvényszékhez a nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 25.
Balaicz Zoltán polgármester

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Alapítvány támogatása
ZMJVÖK 218/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Szociális, Lakás és
Egészségügyi Bizottság 50/2020. (VIII.31.) határozatában foglaltaknak megfelelően,
az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az egészségügyi és szociális ágazat
pályázati kerete terhére:
Ssz.

1.

Alapítvány
megnevezése
Egészséges és Derűs Kisgyermekekért
Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány

Pályázott cél

Támogatás összege
(Ft)

tárgyi eszköz beszerzése
költségei támogatása

60.000

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

2020. szeptember 18.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
ZMJVÖK 219/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Keresztury Dezső
Városi Művelődési Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal 2020. november 2. napjának hatályával elfogadja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító okirat aláírására és a szükséges
további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 18.
Balaicz Zoltán polgármester

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciója [2020-2023.]
ZMJVÖK 220/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2020-2023. évre vonatkozó Idősügyi Koncepcióját.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a koncepcióban foglalt feladatok folyamatos
figyelemmel kísérésére, továbbá, hogy a koncepció céljainak megvalósításáról a
koncepció félidejében 2022. februárban készítsen tájékoztatót, és azt terjessze a
közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2022. február 28.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg kistérségi sürgősségi alapellátási ügyelet működtetése érdekében
feladat-ellátási szerződés megkötése
ZMJVÖK 221/2020. (IX.10.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a háziorvosi
ügyeleti ellátás működtetésében résztvevő önkormányzatokkal 2008. január 1jétől határozatlan időre megkötött feladat-ellátási társulási megállapodás 2020.
október 31-i hatállyal, közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási társulási
megállapodás megszüntetésének aláírására.

Határidő:
Felelős:
2.

2020. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. november
1-jétől határozatlan időre vállalja az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátás megszervezését és folyamatos biztosítását a feladat ellátásával
őt megbízó települési önkormányzatok számára. A feladat-ellátási szerződést
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

3.

2020. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020.(III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva
meghozott 177/2020. (VI.17.) számú határozatának 2. pontját 2020. október
31-i hatállyal hatályon kívül helyezi.

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése 3 db keményborítású teniszpálya
kivitelezésére vonatkozóan
ZMJVÖK 222/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy ZTE Tenisz Klub (8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16.) fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítása érdekében a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatása terhére, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában álló, Zalaegerszeg, 6522/1 hrsz-ú ingatlanon a vele előzetesen
egyeztetett és jóváhagyott módon 3 db keményborítású teniszpályát építsen az
Alfaterv Terv 2000 Kft. által 2020. február hónapban készített tervnek megfelelően.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy a beruházás az ANDRAME-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (1015 Budapest, Donáti Utca 44. I/7.) vállalkozó és a
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
között létrejött vállalkozási szerződés alapján nettó (5 % tartalékkeret nélkül)
178 721 680 Ft vállalkozói díj mellett valósul meg.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint telek tulajdonos az építési
munkaterület átadás-átvételét az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tudomásul veszi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése biztosítja az
Ingatlanon a sportlétesítmény-fejlesztés BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. mint kedvezményezett általi megvalósítását
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában
külön megállapodás alapján gondoskodik a megvalósított fejlesztés, illetve a
fejlesztéssel érintett Ingatlan sportcélú fenntartásának, üzemeltetésének, a fejlesztés
üzembe helyezésétől számított 15 (tizenöt) évig történő, folyamatos biztosításáról.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósítása érdekében a
ZTE Tenisz Klubbal és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt.-vel kötendő 3 oldalú együttműködési megállapodás és annak
esetleges módosításainak az aláírására.
Határidő:
Felelős:

együttműködési megállapodás aláírására 2020. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Vágóhíd utcai birkózó terem fejlesztése
ZMJVÖK 223/2020. (IX.10.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16.
szám alatti, 6518/1 hrsz-ú ingatlanon található birkózóterem és öltöző épület
vonatkozásában – a Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület részére az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 25.000.000,- Ft támogatással – a
Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület által használt birkózó csarnok
edzőteremmel és női öltözővel való bővítése – valósuljon meg.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a
támogatásból megvalósítandó fejlesztés megvalósításához a korábban
elfogadott műszaki tartalomnak megfelelően adja ki.
Határidő:
Felelős:

2020. november 10.
Balaicz Zoltán polgármester

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül
helyezi a ZMJVK 185/2018. (XI.21) határozat 3. pontját.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy
a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye a vagyongazdálkodásában
álló, Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16. szám alatti, 6518/1 hrsz-ú ingatlanon
található birkózótermet és öltöző épületet pályáztatás nélkül, határozatlan időre
a Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület részére bérbe adja. A bérleti
szerződésben ki kell kötni, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott, „a csarnok edzőteremmel és
női öltözővel való bővítése” célú támogatásokban előírt időtartam alatt (mindig
az utolsó elszámolástól számított 15 évig) a szerződés rendes felmondással
nem szüntethető meg. A bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy az
elszámolások elfogadásáról haladéktalanul tájékoztatja a bérbeadót.
A közgyűlés felhatalmazza a Városi Sportlétesítmény Gondnokság
Intézményét, hogy a bérleti díj megállapításáról és a bérleti szerződés

megkötéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
felkérésre Bodrogi Csaba intézményvezető

Tárgy: Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 2020. évi
pályázati kiírásra benyújtott pályázat hiánypótlása
ZMJVÖK 224/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 191/2020. (VII.29.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” tárgyú 2020. évi
pályázati kiírásra az alábbi témában:
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda (8900 Zalaegerszeg Kis utca 8.;
3009/2 hrsz.) melegítőkonyháinak felújítása, mely megvalósításának és
finanszírozásának tervezett időbeni ütemezése 2021. június 28.- július 23.
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 50%-os önerőt,
5.922.141,- Ft összegben biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2.

2020. szeptember 14.
Balaicz Zoltán polgármester

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a 2021. évi
költségvetésben a pályázati cél nevesítéséről és az önerő biztosításáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

nyertes pályázat esetén a 2021. évi költségvetés tervezése
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A 2021-2035. évi 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása, továbbá a
2020-2034. évi 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
ZMJVÖK 225/2020. (IX.10.) határozata
I.1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Észak-zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító
kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában
elkészített, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
(továbbiakban: MEKH) által VKEFFO 2019/2437-3; VKEFFO 2019/8772-7
számú határozataival jóváhagyott, 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervet
módosítja, azt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal
elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat

minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni,
és a tervet évente felül kell vizsgálni.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2020-2034. évekre vonatkozó
15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével
kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Határidő:
Felelős:
I.3.

2020. szeptember 20.
Balaicz Zoltán polgármester

A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt,
hogy a Közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott 2020-2034. évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési terv [Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer MEKH
azonosító kód: 21-32054-1-048-01-10] felújítási és pótlási terv módosítását a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

II.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal
rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában
elkészített, 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 2-3. számú
mellékletei szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási
és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás
mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.
II.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. által – 11-32054-1-025-01-14 MEKH azonosító kóddal
rendelkező – Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített,
2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 4-5. számú mellékletei
szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és
beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével
kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2021-2035. évekre vonatkozó 15
éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével
kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 20.
Balaicz Zoltán polgármester

II.3. A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt,
hogy a Közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott 2021-2035. évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervek [Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer MEKH
azonosító kód: 21-32054-1-048-01-10; Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer
MEKH azonosító kód: 11-32054-1-025-01-14] felújítási és pótlási terveit,
illetve a rendszerekre vonatkozó beruházási terveket a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújtsa be.

Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Tárgy: Zalaegerszeg 21501/4 és 029/16 hrsz.-ú ingatlanok részterületének a Bogáncs
Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület általi igénybevétele
ZMJVÖK 226/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázati eljárás
lefolytatása nélkül, 2020. október 1. napjától egy év határozott időtartamra bérbe
adja a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában lévő Zalaegerszeg 21501/4 hrsz-ú kivett beépített és fásított terület
megnevezésű ingatlan 1306 m2-es részterületét és a 029/16 hrsz-ú kivett közút
megnevezésű ingatlan 167 m2-es részterületét a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő
Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.) számára Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013.(II.08.) önkormányzati rendelet 21. §
(1) bekezdés 2.a) és a 43. § (9) bekezdése alapján.
Az ingatlanrész induló havi bérleti díj mértéke a 21501/4 hrsz-ú ingatlanon 4.440,- Ft
+ ÁFA, azaz bruttó 5.639,- Ft, a 029/16 hrsz-ú ingatlanon 518,- Ft + ÁFA, azaz
bruttó 658,- Ft.
A szerződés megkötésével egyidejűleg az egyesület a vállalt kötelezettségeinek
biztosítására bruttó kéthavi hasznosítási díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles
fizetni az önkormányzat részére.
A bérleti szerződésben rögzíteni szükséges az alábbiakat:
•
Az egyesület az ingatlant semmilyen jogcímen nem terhelheti meg, biztosítékul
nem adhatja, arra tulajdonjogot nem jegyeztethet be, az ingatlant albérletbe
nem adhatja.
•
Az egyesület vállalja, hogy gondoskodik a terület fenntartásáról,
üzemeltetéséről.
•
Amennyiben a Zalaegerszeg, 029/16 hrsz-ú közút fejlesztése szükségessé teszi,
az igénybevett területet eredeti állapotába vissza kell állítani, az építményeket
kártalanítási igény nélkül le kell bontani.
•
Az önkormányzat a terület használata során bekövetkezett károkért,
balesetekért felelősséget nem vállal.
•
Az egyesület:
köteles a terület használatával összefüggő tevékenységhez – saját
költségen – a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni,
feladata az ingatlan tisztán és rendben tartása, karbantartása,
köteles fizetni a közüzemi költségeket.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Harasztifalu 033/13, 045/4, 045/7 hrsz. ingatlanok alhaszonbérbe adásához
hozzájárulás
ZMJVÖK 227/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2013. évi
CCXII. törvény 65. § (1)-(3) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar
Dagra Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. mint haszonbérlő Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Harasztifalu 033/13,
045/4, 045/7 helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlanokat alhaszonbérbe adja a
Rádóci Agrár Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft-nek (9783 Egyházasrádóc,
Kossuth Lajos utca 88., cégjegyzékszám: 18 09 104664, adószám: 12624290-2-18) a
haszonbérleti szerződés lejártáig, azaz 2023. szeptember 30. napjáig.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a haszonbérlőt és
a további szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló,
„Körforgalmi csomópont a 76. sz. főút és az észak-déli ipari parki út kereszteződésében”
projektelem megépítéséhez szükséges anyagi forrás átmeneti biztosítását szolgáló
pénzeszköz átadás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére
ZMJVÖK 228/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.1-15-ZL12016-00001 számú, Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való
ellátása című projekt keretében megvalósuló „Körforgalmi csomópont a 76.sz. főút
és az észak-déli ipari parki út kereszteződésében” kialakításához szükséges, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt-re eső pénzügyi fedezetet, 131.863.638,- Ft – a megítélt
támogatás (költségnövekmény) terhére történő visszafizetési kötelezettséggel –
pénzeszközt átad a Magyar Közút Nonprofit Zrt részére, a kivitelezés fedezetének
megteremtése érdekében.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadáshoz szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 21.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Kazinczy tér 6. sz. alatti ingatlan (Zalaegerszeg 3585 hrsz.) értékesítése
ZMJVÖK 229/2020. (IX.10.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet
(Vagyonrendelet) előírása alapján nyilvános ingatlan-eladási pályázat lefolytatásával
értékesíteni kívánja a Zalaegerszeg 3585 hrsz-ú 719 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű ingatlanon (Kazinczy tér 6.) található Társasház
6040/10000 tulajdoni hányadát. Az önkormányzati tulajdoni hányadot az alábbi társasházi
albetétek testesítik meg:
Kazinczy tér 6. Társasház
(Zalaegerszeg 3585 hrsz)
Lakás - földszint 1.
Lakás - I. emelet 1.
Lakás - 2. emelet 1.
Lakás - 2. emelet 3.
Üzlet - földszint (utcafronti)
Összesen:
Induló eladási ár:
Fizetendő pályázati biztosíték:

Albetét
(hrsz)
3585/A/1
3585/A/2
3585/A/4
3585/A/6
3585/A/9

Alapterület
22 m2
48 m2
44 m2
44 m2
28 m2
186 m2

Önkormányzati
tulajdoni hányad
719/10000
1566/10000
1437/10000
1437/10000
881/10000
6040/10000

18.422.000,- Ft (ÁFA nélküli)
1.800.000,- Ft

A pályázati ajánlatokat „Kazinczy tér 6.” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázati feltételek:
- Érvényes ajánlat csak a Kazinczy tér 6. Társasház Zalaegerszeg 3585/A/1-2, 3585/A/4,
3585/A/6 és 3585/A/9 hrsz-ú albetétei együttesének (azaz az üzletházban lévő teljes,
6040/10000 önkormányzati tulajdoni hányad) megvásárlására vonatkozóan nyújtható
be.
- Az önkormányzat a pályázaton való részvételt 1.800.000,- Ft pályázati biztosíték előzetes
megfizetéséhez köti. A pályázati biztosíték összege eredményes pályázat esetén előlegnek
minősül, és beleszámít a vételárba.
- Ingatlan-eladási pályázat első alkalommal történő kiírásának határideje: 2020. szeptember
30.
- A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: pályázat kiírását követő 15 nap.
- Az önkormányzat 5 (öt) munkanap hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevők
részére a benyújtott ajánlatok esetlegesen szükséges kiegészítése, pontosítása érdekében.
- A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
= Pályázó nevét, címét.
= Az ingatlanok pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a vételárra, amely a kiinduló
árnál kevesebb nem lehet.
= Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
= A pályázati biztosíték megfizetését igazoló dokumentum másolatát.
= A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes
személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.
- Az ajánlattevők az ajánlatukhoz a pályázati ajánlatok elbírálástól számított 30 napig kötve
vannak.
- Az önkormányzat 5 (öt) munkanap hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevők
számára a benyújtott ajánlatok esetlegesen szükséges kiegészítése, pontosítása érdekében.
- Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
• az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
• az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi és formai feltételeinek,

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat
tartalmaz,
• az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza.
A pályázat eredményéről az önkormányzat írásban értesíti a pályázókat.
A pályázaton nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) tudomásul kell vennie, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő, 5 millió forint vagy azt meghaladó értékű ingatlan
értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az értékesítésre kerülő helyiségek közműóráinak leszerelése megtörtént.
Amennyiben kettő vagy több pályázati ajánlat érkezik, a nyertes ajánlat kiválasztása
érdekében az önkormányzat pályázati tárgyalást tart, a nyertes (legmagasabb) ajánlati ár
megállapítása – szükség esetén – több lépcsős licit lebonyolításával történik.
Amennyiben a licit során, annak befejezése után kialakuló legmagasabb ajánlati árak
összege megegyezik, a nyertes pályázati ajánlat kiválasztása sorsolással történik.
A pályázat eredményéről az önkormányzat írásban értesíti a pályázókat.
Sikeres és eredményes pályázat esetén a pályázaton nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) az
ingatlan-eladási pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül adásvételi szerződést
kell kötnie az önkormányzattal.
A vételár kiegyenlítése kizárólag pénzben, az önkormányzati Lakásalap OTP Banknál
vezetett 11749008-15432704-06080000 számú bankszámlájára történő banki átutalással
történhet. A vételár összegébe csereingatlan vagy bármilyen ellenérték, költség, stb.
beszámítására nincs mód.
A pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) a vételár I. részletét (50 %-át) – melybe
beleszámít a már megfizetett pályázati biztosíték összege –, az adásvételi szerződés
megkötésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
A pályázaton nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) a vételár II. részletét (50 %-át) legkésőbb
az adásvételi szerződés megkötésétől számított egy éven belül, a mindenkori jegybanki
alapkamattal növelt összegben kell megfizetnie.
Az önkormányzat az adásvételi szerződésben a vételár teljes összegének kiegyenlítéséig
tulajdonjog fenntartást, a vételár teljes, illetve első részösszegének meghatározott időre
történő meg nem fizetése esetére pedig elállási jogot köt ki. Ebben az esetben az
önkormányzat egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát.
A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a pályázaton nyertes
ajánlattevő (vevő) kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
felmerülő költségek és illetékek a pályázaton nyertes ajánlattevőt (vevőt) terhelik.
Az önkormányzat a pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) részére a Zalaegerszeg 3585
hrsz-ú ingatlant teljes önkormányzati tulajdoni hányadát (6040/1000) a teljes vételár
megfizetést követő 8 napon belül - jegyzőkönyv felvételével - adja birtokba.
A pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) köteles 24 hónapon belül telekalakítási eljárást
kezdeményezni a Zalaegerszeg 3585 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Zalaegerszeg város
hatályos építési szabályzatának és az építéshatósági előírásoknak és a Zalai Geo-Centrum
Kft. (Zalaegerszeg, Köztársaság u. 52.) által 2018. április 25-én készített, az ingatlaneladási pályázati kiírás mellékletében elhelyezett 40/2018. munkaszámú változási
vázrajzon ábrázoltaknak megfelelően a közút céljára 36 m2 nagyságú területrészt
ingatlan-nyilvántartási leválasztására.
A végleges telekalakítási engedély megszerzését követően a közlekedési célra leválasztott
36 m2 nagyságú, közút megnevezésű területrészt a pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő)
köteles 60 napon belül térítésmentesen az önkormányzat tulajdonában adni.
A térítésmentes ingatlan-átadás során az önkormányzatnak ÁFA fizetési kötelezettsége
nem keletkezhet, és a telekalakítási változási vázrajz elkészítésének, illetve a hatósági

telekalakítási eljárás lefolytatásának kötelezettsége és költségei is a pályázaton nyertes
ajánlattevőt (vevőt) terhelik.
- A telekalakítási eljárás elmaradása vagy meghiúsulása, illetve a térítésmentes
ingatlanátadás elmulasztása esetén a pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) a határidők
elteltétől számított 30 napon belül nettó 1.600.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbért
köteles megfizetni az önkormányzat részére.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, gondoskodjon az ingatlan-eladási pályázat (szükség
esetén ismételt) kiírásáról, egyúttal - sikeres és eredményes pályázati eljárás esetén felhatalmazza az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

ingatlan-eladási pályázat első alkalommal történő kiírására: 2020. szeptember 30.
adásvételi szerződés megkötésére: 2020. október 31.
Balaicz Zoltán polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2020. szeptember 10-i ülésén
tárgyalt tájékoztató
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:
•

az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a 2020. szeptember 10-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Megélhetési támogatás kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 230/2020. (IX.10.)
határozatával 1 fő megélhetési támogatás kérelem elutasítása ellen benyújtott
fellebbezését elutasította.
Tárgy: Átmeneti segély kérelem megállapítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 231/2020. (IX.10.)
határozatával 1 fő átmeneti segély kérelem megállapítása ellen benyújtott
fellebbezését elutasította.

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány
Alapító Okirata
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
amely készült a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására
az alapítvány alapítóinak 2020. év szeptember hónap 10. napján hozott 217/2020. (IX.10.)
határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:
A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy.
1.) A közalapítvány neve:
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány
2.) A közalapítvány székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
3.) A közalapítvány célja és fő tevékenysége:
A közalapítvány célja, a Zalaegerszeg városhoz kapcsolódó nemzeti és helyi jellegű kiemelt
fontosságú évfordulók méltó tartalmú, és külsőségeiben is az eseményekhez illő ünnepi
megemlékezések előkészítése, koordinálása, lebonyolítása.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyekről a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontja alapján az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében kulturális, valamint a kulturális örökség
megóvására irányuló közhasznú tevékenységet végez.
4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy
székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
5.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá
a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében az OTP Bank Nyrt. Zala
Megyei Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönítet számlán 100.000 (azaz
egyszázezer) Ft-ot helyez el a közalapítvány induló vagyonaként.

A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező személy szabadon csatlakozhat, aki a 3.) pontban
meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeli adománnyal, vagyonrendeléssel
hozzá kíván járulni és elfogadja az ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket.
6.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője:
Dr. Gyimesi Endre
Kárászné dr. Rácz Lídia
Szalai Csaba
Németh János
Dr. Kustos Lajos
Vas Gyula
Kapiller Imre
Halmi László
Borbélyné dr. Török Mária
Dr. Németh József
Szerdahelyi Károly

Zalaegerszeg, Stadion u. 8.
Zalaegerszeg, Szüret u. 4.
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 98.
Zalaegerszeg, Báthory u. 56/a.
Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 15-17.
Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 26.
Zalaegerszeg, Takarék köz, 3/b.
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 26.
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 18.
Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5/c

7.) A közalapítvány működésének időtartama:
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
8.) Csatlakozás a közalapítványhoz:
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szabadon csatlakozhat, aki/amely a 3.)
pontban meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal,
vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és elfogadja az ezen alapító okiratban
megfogalmazott feltételeket.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási
kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt.
9.) A közalapítvány vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai:
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány ügyvezető szervét, a
Kuratóriumot illeti meg.
A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon
kell kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést
megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
A Kuratórium a közalapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe
helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat,
valamint vállalkozásokban vehet részt. Nem lehet azonban vállalkozásnak korlátlanul felelős
tagja, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a
közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki, és a fenti
tevékenysége nem veszélyeztetheti a közalapítvány működését.

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

A Kuratórium tagjai:
1.) Dr. Gyimesi Endre
2.) Dr. Paksy Zoltán
3.) Kiss Gábor Jenő
4.) Dr. Vándor László András
5.) Molnár András
6.) Dr. Kostyál László
7.) Tóth Renáta

8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 23/A.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3. 2/2.
8900 Zalaegerszeg, Göcseji P.F. u. 27. fsz.2.
8900 Zalaegerszeg, Május 1. u. 1.
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 27/4.
8900 Zalaegerszeg, Gesztenyési út 7.
8900 Zalaegerszeg, Sip u. 8. TT/1.

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

nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
10.2.) A Kuratórium működése:
A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A testület üléseit az elnök
hívja össze, és ő gondoskodik az ülés szabályszerű lefolytatásáról is. A napirendekre szóló és
a döntéshez szükséges előterjesztéseket az ülés megkezdése előtt 3 nappal írásban a tagok
rendelkezésére kell bocsátani. A kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a
felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön a közalapítványi vagyon közalapítványi
célra való felhasználásáról, valamint a közalapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási
kérdésekben. A Kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról, különösen a
közalapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről szükség szerint, de legalább évente az
alapítónak és a felügyelőbizottságnak, – kérésre a csatlakozóknak – köteles beszámolni, és
gazdálkodásának, tevékenységének legfontosabb adatait Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
hivatalos honlapján nyilvánosságra hozni.
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
A közalapítvány működéséről, szolgáltatása igénybevételének módjáról, a beszámolóról és a
közhasznúsági mellékletről a Kuratórium elnöke folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a
ZalaEgerszeG című lapban, valamint a zalaegerszeg.hu internetes oldalon keresztül, a
közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a bíróság hivatalos honlapjára tölti
fel. A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket írásban tájékoztatja, és a székhelyén lévő
hirdetőtáblán nyilvánosságra is hozza. A közalapítvány működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba bárki betekinthet a közalapítvány székhelyén munkaidőben felügyelet
mellett. A betekintést írásban a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni.
10.3.) Határozathozatal:
A Kuratórium a határozatait az ülésén, vagy rendkívüli, azonnali döntést igénylő esetben
ülés tartása nélkül, elektronikus szavazás útján hozza.
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök kezdeményezi.
A kuratóriumi előterjesztést és a határozati javaslatot a válaszadási határidő és az elnök email címének megadásával a tagokkal előre regisztráltatott e-mail címre kell megküldeni.
Az e-mail-címek jogbiztonságáért az érintettek vállalnak felelősséget.
A tagok számára a határozati javaslat kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos
határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes,
ha legalább négy szavazatot megküldenek az elnök részére.
A szavazatszámlálásról jegyzőkönyv kerül felvételre, a szavazatokat tartalmazó e-maileket ki
kell nyomtatni és a jegyzőkönyv mellékleteként meg kell őrizni. A jegyzőkönyv tartalmazza a
szavazásra bocsátott határozattervezet eljuttatásának módját és időpontját, a szavazatot
leadó tag válaszának tartalmát és időpontját, valamint a feladó e-mail címét.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi
tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további
három napon belül az előre regisztráltatott e-mail címre történő megküldéssel közli a
tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Ha a Kuratórium bármely tagja az ülés megtartását kívánja, a Kuratórium ülését az
elnöknek össze kell hívnia.
A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a Határozatok
Könyvében folyamatosan nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a
Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők személye, valamint számaránya megállapítható legyen.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
11.) A Kuratórium ellenőrző szerve:
Az alapító határozatlan időre három tagból álló felügyelőbizottságot hoz létre azzal a
feladattal, hogy a Kuratóriumot az alapító érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság
tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a közalapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.
Az első felügyelőbizottság tagjait az alapító okiratban kell kijelölni, ezt követően az alapító
választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a közalapítvány vezető tisztségviselőjéhez
intézi. A felügyelőbizottság tagjai az alábbi személyek:
1.) Dr. Tóth László
2.) Farkasi Pálma Csilla
3.) Bubits Róbert Károlyné
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A felügyelőbizottság elnöke: Dr. Tóth László
A felügyelőbizottságot az alapító hozza létre határozatlan időre.

A felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az
alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira
vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A felügyelőbizottság feladata:
- a felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni,
- a felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni.
A felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium működéséről
felvilágosítást kérni.
A felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi
szükségessé,
- a Kuratórium elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon
belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
felügyelőbizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó ügyészséget.
A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik, ülései nyilvánosak. Az üléseket az
elnök hívja össze a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően
legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok
és a cél megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli időpontra
történő összehívásáról. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen

van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv
készül.
Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a
felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait.
12.) A közalapítvány képviselete:
A közalapítvány harmadik személyekkel szembeni, valamint a bíróság és egyéb hatóság előtt
történő képviselete a kuratórium elnökének feladata. Tartós akadályoztatása esetén a
Kuratórium erre általa kijelölt tagja jár el.
A Közalapítvány bankszámlája felett Dr. Gyimesi Endre a kuratórium elnöke és Kiss Gábor
Jenő kuratóriumi tag és Molnár András kuratóriumi tag jogosult rendelkezni. A bankszámla
feletti rendelkezéshez minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása
szükséges, melyek közül az egyik a kuratórium elnöke.
13.) A közalapítvány megszűnése
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után –
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célokra
fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
14.) Záró rendelkezések:
A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a
közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső
szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.
Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése
alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalmának.
A Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közlönyében közzé kell tenni.
Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2020. szeptember 10-i ülésén hozott 217/2020. (IX. 10.) határozatával jóváhagyta.

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 10.

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, 2020. szeptember 10.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester

„Lakhatásért” Közalapítvány
Alapító Okirata
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
amely készült a „Lakhatásért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az
alapítvány alapítóinak 2020. szeptember 10-i ülésén hozott 217/2020. (IX. 10.) 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 János 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:
Kocza Zsolt Józsefné
A Kuratórium elnökhelyettese:
Orosz Ferencné
A Kuratórium tagjai:
Dömötör Monika Eleonóra
Dr. Tőke Alajos
Kauzli József Istvánné
Tolvaj Márta
Bécsi Melinda Éva

8900 Zalaegerszeg, Gyimesi u. 34/7.
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 54. III/10.
8900 Zalaegerszeg, Kápolnahegyi u. 2544 hrsz.
8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 37/3.
8900 Zalaegerszeg, Szüret u. 13.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 57.
8900 Zalaegerszeg, Kisbükk dűlő 7.

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 a határozatait az ülésén, vagy rendkívüli, azonnali döntést igénylő
esetben ülés tartása nélkül, elektronikus szavazás útján hozza.
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök kezdeményezi.
A kuratóriumi előterjesztést és a határozati javaslatot a válaszadási határidő és az
elnök e-mail címének megadásával a tagokkal előre regisztráltatott e-mail címre kell
megküldeni. Az e-mail-címek jogbiztonságáért az érintettek vállalnak felelősséget.
A tagok számára a határozati javaslat kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos
határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább négy szavazatot megküldenek az elnök részére.
A szavazatszámlálásról jegyzőkönyv kerül felvételre, a szavazatokat tartalmazó emaileket ki kell nyomtatni és a jegyzőkönyv mellékleteként meg kell őrizni. A
jegyzőkönyv tartalmazza a szavazásra bocsátott határozattervezet eljuttatásának
módját és időpontját, a szavazatot leadó tag válaszának tartalmát és időpontját,
valamint a feladó e-mail címét.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül az előre regisztráltatott email címre történő megküldéssel közli a tagokkal. A határozathozatal napja a
szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor
az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Ha a Kuratórium bármely tagja az ülés megtartását kívánja, a Kuratórium ülését az
elnöknek össze kell hívnia.
A határozathozatal során valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A Kuratórium
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a Határozatok Könyvében

folyamatosan nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a
Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők személye, valamint számaránya megállapítható legyen.
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
ifj. Dr. Marx Gyuláné
Dr. Tihanyi Ferencné

Zalaegerszeg, Madách u. 20. V/33.
Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 1.
Zalaegerszeg, Kinizsi u. 83.

A Felügyelőbizottság elnökét – akadályoztatása esetén egy tagját – a kuratóriumi
ülésekre meg kell hívni.
A Felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az
alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A Felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium
tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
Nem lehet továbbá a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
- a Kuratórium elnöke, elnökhelyettese, titkára vagy tagja,
- aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül,
- mindezen személyek közeli hozzátartozója.
A Felügyelőbizottság feladata:
- a Felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni,
- a Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni.
A Felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium
működéséről felvilágosítást kérni.
A Felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek megszüntetése, esetleges
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,
- a Kuratórium elnökének vagy titkárának felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30
napon belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
Felügyelőbizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó ügyészséget.

A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább évi két alkalommal az elnök
hívja össze, a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően
legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak.
A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a
Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli
időpontra történő összehívásáról.
A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.
13.) A közalapítvány képviselete
a) A közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes
teljes jogkörrel képviseli.
b) A Közalapítvány bankszámlája felett Kocza Zsolt Józsefné, a Kuratórium elnöke és
Orosz Ferencné, 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 Önkormányzata
Közgyűlése 2020. szeptember 10-i ülésén hozott 217/2020. (IX. 10.) határozatával
jóváhagyta.
Zalaegerszeg, 2020. szeptember 10.

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, 2020. szeptember 10.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester
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