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ZMJVÖK 51/2021. (XII.16.) ÖR. a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. 

(II.11.) önkormányzati rendelet, valamint 

az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

      



    

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEE  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

51/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet, valamint az 

önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 

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

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) 

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

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi összes 

bevételének előirányzatát 75.772.413 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 

38.197.690 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.721.613 E Ft 

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18.758.248 E Ft 

c) közhatalmi bevételek 4.540.747 E Ft 

d) működési bevételek 6.481.706 E Ft 

e) felhalmozási bevételek 410.941 E Ft 

f)  működési célú átvett pénzeszköz 66.526 E Ft 

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 217.909 E Ft. A bevételek címenkénti, 

költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák. 

 

(2) A 2021. évi összes kiadásának előirányzatát 75.772.413 E Ft-ban, ezen belül a 

költségvetési kiadások összegét 63.641.850 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

a) személyi juttatások 5.144.972 E Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 870.663 E Ft 

c) dologi kiadások 11.844.246 E Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 98.587 E Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 4.458.044 E Ft,  ebből működési célú tartalék 767.215 E 

Ft 

f) beruházási kiadások 34.514.683 E Ft, ebből tartalék 79.992 E Ft 

g) felújítási kiadások 6.572.092 E Ft 



h) egyéb felhalmozási célú kiadások 138.563 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti 

bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint 

hagyja jóvá. 

 

(3) A költségvetési hiány összegét 25.444.160 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 7.208.858 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 18.235.302 E Ft-ban állapítja meg. 

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 7.377.887 E Ft 

ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 4.056.558 E Ft 

ac) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 26.105.437 E Ft 

b) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvétele 34.841 E Ft 

c) Finanszírozási bevételek összesen 37.574.723 E Ft 

d) Finanszírozási kiadások (működési célra) 169.029 E Ft 

e) Forgatási célú értékpapír vásárlás 11.500.000 E Ft 

f) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízing kötelezettség fejlesztési célra) 461.534 E 

Ft 

g) Finanszírozási kiadás összesen: 12.130.563 E Ft” 

 

 

2. § 

 

A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.100 főben, a 10. mellékletben foglaltak 

szerint hagyja jóvá.” 

 

 

3. § 

 

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe a 1. melléklet lép. 

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 

helyébe az 4. melléklet lép. 

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 

helyébe a 5. melléklet lép. 

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5a. melléklete 

helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 

helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 6a. melléklete 

helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete 

helyébe a 9. melléklet lép. 



(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 

helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete 

helyébe a 11. melléklet lép. 

 

 

4. § 

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 

4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. az önkormányzat részére Zalaegerszeg város 

közigazgatási területén belül 3 kiemelt fejlesztési területen az alábbi célok eléréséhez 

szükséges szolgáltatások és feladatok végzésére kizárólagosan jogosult:) 

„2. Ipari zóna fejlesztések: Zalaegerszeg város É-i (76-os elkerülő úttól É-ra és D-re 

található), D-i (a Flextronics és Bocfölde közötti) ipari park, valamint a Logisztikai 

Központ (Pózva és Zalaszentiván közötti iparterület) fejlesztésre kijelölt területe. A cél: 

működő, ipari park jellegű gazdasági terület létrehozása, és legalább 80 %-os mértékben 

való betelepítése, a rendelkezésre álló fejlesztési terv alapján.” 

 

 

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
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