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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

46/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a 2022. évi költségvetésről szóló  

3/2022. (II.10.) 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) 

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

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. 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 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi összes 

bevételének előirányzatát 71.241.160 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 

38.730.051 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 9.094.430 E Ft 

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17.958.690 E Ft 

c) közhatalmi bevételek 5.791.502 E Ft 

d) működési bevételek 5.660.012 E Ft 

e) felhalmozási bevételek 138.498 E Ft 

f)  működési célú átvett pénzeszköz 48.788 E Ft 

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38.131 E Ft. A bevételek címenkénti, 

költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák. 

(2) A 2022. évi összes kiadásának előirányzatát 71.241.160 E Ft-ban, ezen belül a 

költségvetési kiadások összegét 60.964.794 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

a) személyi juttatások 5.939.794 E Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 884.011 E Ft 

c) dologi kiadások 12.461.646 E Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 102.386 E Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 5.513.602 E Ft, ebből működési célú tartalék 517.155 E 

Ft 

f) beruházási kiadások 26.596.768 E Ft, ebből tartalék 788.261 E Ft 

g) felújítási kiadások 8.409.151 E Ft, ebből tartalék 1.899 E Ft 

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.057.436 E Ft. A kiadásokat címenként, 

feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(3) A költségvetési hiány összegét 22.234.743 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.279.925 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 15.954.818 E Ft-ban állapítja meg. 

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 



aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 5.225.507 E Ft 

ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3.601.274 E Ft 

ac) Forgatási célú értékpapír beváltás működési célra 1.226.000 E Ft 

ad) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 22.458.328 E Ft 

b) Finanszírozási bevételek összesen 32.511.109 E Ft 

c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 171.582 E Ft 

d) Forgatási célú értékpapír vásárlás 9.986.932 E Ft 

e) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft 

f) Finanszírozási kiadás összesen: 10.276.366 E Ft” 

2. § 

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 

helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 

helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 

helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete 

helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 

helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete 

helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete 

helyébe a 10. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

      

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 
A rendelet mellékletei a XXIII. évfolyam 11. számában kihírdetettek szerint változatlanok! 



Tárgy: A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet IV. 

negyedévi módosítása  

 

 ZMJVÖK 171/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 4/2022. 

(II.09.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 

önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évre és az azt követő 

három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer forintban 

Megnevezés 

Sor- 

szá

m  

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség a tárgyévet követő 

 1. évben  2. évben  3. évben 

Helyi  és települési adók  01 5.741.779 5.754.000 5.854.000 6.354.000 

Tulajdonosi bevételek   02 463.013 430.000 410.000 400.000 

Díjak, pótlékok, bírságok  03       49.723 8.000 8.000 8.000 

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb     

tárgyi eszközök értékesítése 
 04 133.658 80.000 75.000 70.000 

Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
 05 4.840    

Privatizációból származó bevételek  06     

Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 
 07     

Saját bevételek (01+... +07)  08 6.393.013 6.272.000 6.347.000 6.832.000 

Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 3.196.507 3.136.000 3.173.500 3.416.000 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) 
 10 185.141 179.134 173.130 167.130 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 185.141 179.134 173.130 167.130 

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 
 13     

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14     

Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 
 15     

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
 16     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
17     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
 18     

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

 19     

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20     

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  21     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 
 22     

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  22     

Pénzügyi lízingből eredő fizetési  24     



kötelezettség 

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
 25     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
26     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
 27     

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)  28 185.141 179.134 173.130     167.130 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 
 29 3.011.366 2.956.866 3.000.370 3.248.870 

 

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester” 

 

2. A közgyűlés a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. által üzemeltetett 

létesítmények megnövekedett energia- és üzemeltetési költségeinek 

finanszírozhatósága érdekében a Kft. részére a takarékos működés szem előtt 

tartásának figyelembevételével 80 millió Ft kiegészítő támogatást biztosít a 

befolyt iparűzési adótöbblet terhére, annak érdekében, hogy a 2023. évi 

költségvetés elfogadásáig működése biztosítható legyen.  

 

Határidő:  2023. február 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  Határidő: felkérésre: Bánhegyi Péter ügyvezető igazgató 

 

 

Tárgy: A VOLÁNBUSZ Zrt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmi 

közlekedési feladatainak ellátásáról szóló, 2021. évi tevékenységet bemutató beszámoló 

elfogadása, továbbá Zalaegerszeg helyi közösségi közlekedésének megújításáról szóló 

koncepció elfogadása 

 

 ZMJVÖK 198/2022. (XII.15.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról 

szóló 2021. évi beszámolót az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. által kimutatott 

457.779.298,- Ft összegű ellentételezési igény megfizetéséről gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2022. december 22.  

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 143/2022. 

(X.20.) határozat 33. pontját hatályon kívül helyezi. 

 



3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja 

Zalaegerszeg helyi közösségi közlekedésének megújításáról szóló koncepciót 

az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a helyi közösségi közlekedés 

veszteségfinanszírozásának költségcsökkentésével és az elavult, rugalmatlan 

menetrend átalakításával járó menetrendi átszervezési javaslatot terjessze a 

közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2023. március 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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